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  شكر وتقدير
 أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان      -ني البارئ عز وجل على إعداد بحثي      وقد أعان -     يسعدني  

ألستاذي الدكتور عبد المنعم حافظ الرجبي الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة وأخذ بيـدي         
منذ أن وضعت أولى خطواتي في هذا الطريق، إذ كان لتوجيهاته السديدة  وإرشاداته القيمة أثـر    

الي على البحث والدراسة، وما هذه الرسالة إال ثمرة من غرسه أوالها         كبير، وباعث قوي في إقب    
الكثير من وقته وتشجيعه ورعايته، فكان بالنسبة لي األستاذ واألب والمرشد والموجـه، ومهمـا      
عبرت الكلمات عن صدق ما أشعر به من السعادة والعرفان بالجميل فإنها تظل مقـصرة عـن                 

وأن يحفظـه   .  أن يجزيه عني خيـر الجـزاء         – عز وجّل    –  إيفائه حقه، وحسبي أن أدعو اهللا     
  .لطالبه نبراس علم مضيء، ينير لهم الطريق 

     وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان ألستاذي األستاذ الدكتور حسن عبد الهادي الذي كان لفـتح            
مكتبته الخاصة أمام البحث في مراحل جمعه األثـر الكبيـر فـي الحـصول علـى األشـعار                  

  .معلومات الضرورية لمادة البحث وال
     كما وأسجل شكري وتقديري لألساتذة األفاضل في قسم اللغة العربية الذين شرفت بالدراسة             
على أيديهم أثناء دراستي للمواد والذين أكن لهم الفضل في زرع طريقة البحـث العلمـي فـي                  

  .أعماقي 
 ديب المهلوس األيـوبي الـذي قـدم              وأسجل شكري العميق للصديق األستاذ الفاضل أيوب      

  . خبرته في مجال الحاسوب وفاء وعرفانا للصداقة 
 ، لمـا  جامعة الخليل، وبلدية الخليـل  : كر الجزيل إلى القائمين على مكتبتي          وأخيرا أقدم الش  

  .  قدموه لي من تسهيالت قيمة في مجال توفير ما كنت أحتاج إليه من المصادر والمراجع 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  لمقدمةا

  : الحمد هللا رب العالمين وكفى، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الذين اصطفى،وبعد 
، وقـد كنـت     ) جمع وتوثيق ودراسـة   ( شعر الحركة الزبيرية  : فإن موضوع هذه الرسالة     

حريصا على أن يكون موضوعي لرسالة الماجستير في جانب من جوانب الفكر عند العرب في               
لقناعتي أن األدباء عامة والشعراء خاصة ، كانوا يحملون بين ثنايا أدبهم أفكـارا      العصر األموي   

لها قيمتها في ذلك العصر، خاصة أن توجهات الفرق واألحزاب السياسية تبلـورت فـي هـذا                 
  .العصر، ولصلة موضوعي بالخالفة، فغدا موضوعها مادة خصبة للشعر والفكر على حد سواء 

لألدب والتاريخ في العصر األموي أنه تعـرض لموجـة مـن            والحظت من خالل دراستي     
التحريف والتزييف والطمس ، وأن رجاالته قد وقعوا بين فكي السلب واإليجاب ، فجاءت صور               
بعضهم مشوهة ، فشرعت أتنبه إلى تلك الظاهرة مشدودا نحوهـا ، مـدركا أن االنـسياق وراء      

ناقشة علمية مجردة عـن الهـوى يقـود إلـى     الروايات األدبية دون الوقوف عندها ومناقشتها م     
  .التضليل والبعد عن الحقيقة التي أنشدها 

وأدركت أنني أركب المركب الصعب ، وأنا أتناول موضوعا يـرتبط بخليفـة لـم يعتـرف          
بخالفته كثير من مؤرخي المسلمين قديمهم وحديثهم ، تطلب أن أتـزود بثقافـة دينيـة وفكريـة          

ذا الموضوع الشائك، وكان أن وطنـت الـنفس ألركـب هـذا             ولغوية ، تعينني على خوض ه     
 عنـي المركب، مستعينا على التصدي لهذا الموضوع بأستاذي الدكتور عبد المنعم الرجبي الذي             

  . بهذا العصر وأواله اهتماما كبيرا
ويرتبط هذا البحث بشخص عبد اهللا بن الزبير، الشخصية المحورية في الحـزب الزبيـري،            

البحث محدودة زمنيا بين آل الزبير وآل مروان تمتد لعقد من الزمن ، ومـا دار    وإن مساحة هذا    
حوله من أحداث مهد لها معاوية بن أبي سفيان الذي كان يتمنى القضاء على عبد اهللا بن الزبيـر                  
الطامع بالخالفة، لكنه توفي دون قتله عبد اهللا بن الزبير فوصى ابنه يزيد بذلك ليظـل االقتتـال                  

ستمرا بين المروانيين والزبيريين مفجعا، وقاسيا ومؤسفا، جعل الشعراء يشاركون فـي            بينهما م 
المعارك باللسان والسنان ، يسجلون الوقائع والمجريات الحربية، كما لو كانوا مراسلي الحروب             

  .في أيامنا 
وبدا لي أن شعراء الحزب الزبيري وشعراء خصومهم األمويين كانوا لسان حـال أحـزابهم           

فحين، ومحاورين ، وهذا حال األحزاب اإلسالمية األخرى، إذ كان لهـم شـعراؤهم الـذين                منا
يقولون بما تراه أحزابهم وفرقهم ، غير أن من ناصر األحزاب عن قناعة وعقيدة يختلف تمامـا                 

  . عن الذين ساروا في ركاب السلطان والجاه والمال



لحركة الزبيرية لم يطرق بابـه سـوى   وأثناء مطالعاتي األولى لمادة البحث وجدت أن شعر ا 
قلة من الباحثين، إما في فصل من كتاب، وإما مالمسة في الحديث عن الحركـة الـسياسية فـي     
العصر األموي ، مؤكدين قلة إنتاج الشعر الزبيري في تلك الفترة، بل ذهب بعضهم إلى اعتبـار                

رسوا الحركة من خالله وتركوا ما      عبيد اهللا بن قيس الرقيات شاعر الحركة الزبيرية الوحيد ، فد          
  .دون ذلك

 بجمـع أشـعار الحركـة       – على حد علمي     – بحث بكر ، لم يقم قبلي أحد قط        لبحثإن هذا ا  
الزبيرية وتقديمها على شاكلة الدواوين في ذاك العصر ، ويخصها بدراسة موضوعية وفنية، وما              

حكام السريعة على تاريخ تلـك  وجدته من دراسات تخص الحركة الزبيرية ال يتعدى األفكار واأل         
لثريـا  " الحزب الزبيري في األدب األمـوي     "الفترة الزمنية دون التعمق في أدبياتها، ولعل كتاب         

عبد الفتاح ملحس األكثر طرقا لموضوع الزبيريين لكنه خال من جمع األشعار ، ونقصته دراسة               
لتي عنيت بالوجه التاريخي لألدب     موضوعاتها وتقييمها فنيا، فجاء كغيره من الدراسات السابقة ا        

ومن الدراسات التي تطرقـت لعبـد اهللا   . الزبيري على حساب الموضوعية والقيمة الفنية للبحث  
لماجد لحام ضمن سلـسلة     "يت اهللا الحرام    بعبد اهللا بن الزبير العائذ ب     " بن الزبير دراسة بعنوان     ا

لعلـي حـسني    "  اهللا بـن الزبيـر       عبد" كتب أعالم المسلمين ، وهي صورة مكررة عن كتاب          
ومن الدراسات الجامعية   . طلي الذي أرخ لحياة عبد اهللا بن الزبير التاريخية بشكل رئيس            والخرب

بيـد أنهـا اهتمـت باألوضـاع االجتماعيـة          " حركة عبد اهللا بن الزبير    " وجدت رسالة بعنوان    
تقترب من شعر الحركة ال مـن  واالقتصادية واإلدارية في فترة محدودة من تاريخ اإلسالم ، ولم      

  .قريب وال من بعيد، ولذلك عددت موضوعي بكرا جديدا في شكله وموضوعه
لقد شكل شعراء الحركة الزبيرية وخصومهم في العصر األموي المحور األساسي لجمع مادة             
البحث، واعتمدت تثبيت األشعار بناء على الفكرة التي أستوحيها من النص الشعري التي تالمس              

ر المناصرة أو المنافحة أو الخصومة للخالفة المنازع عليها آنذاك، وتركت ما دون ذلك متخذا               أم
  .من المنهج التكاملي سبيال أسير عليه في البحث 

وعلى ذلك فقد كانت مراجع بحثي من دواوين الشعراء ، والمجموعـات الـشعرية، وكتـب              
بيقيا ال بحثا يقوم على النظريـات، وقـد   األدب والتاريخ، وكتب التراجم ذلك أنني أردت بحثا تط 

  .بينت أهم المراجع التي أفدت منها في مقدمة الجمع والتوثيق 
  :وقد جاءت الرسالة في قسمين 

الدراسة ، وقد قدمت لها بمهاد تاريخي بينت من خالله بدايات عبـد اهللا بـن                 : القسم األول 
ولها، وصوال إلى مقتله والقضاء علـى       الزبير الطموحة نحو الخالفة ، والنزاعات التي دارت ح        

ووضحت أبعاد الصراع بـين األمـويين والحركـة الزبيريـة           . الحزب الزبيري بالقضاء عليه   
  .ومجرياته 



  : وقسمت الدراسة إلى فصلين اثنين 
ناقشت في الفصل األول موضوعات شعر الحركة الزبيرية الذي واكب أحداثها ، شأنه فـي               

ألموي ، حيث كثرت األحزاب السياسية فيه، وتفاعل الشعر معهـا،         ذلك شأن الشعر في العصر ا     
واشترك في أحداثها، وقد قسمت الشعر المجموع إلى شعر موضـوعات فـشملت موضـوعات             

  .... الشعر الزبيري موضوعات عصره من مديح وهجاء ورثاء وحماسة وتهديد ووعيد وسخرية
حركـة الزبيريـة، فعرضـت لبنـاء        وعرضت في الفصل الثاني إلى التشكيل الفني لشعر ال        

  .القصيدة واللغة واألسلوب والموسيقى وأخيرا الخيال والصورة 
جمع شعر الحركة الزبيرية وتوثيقه، وقد قدمت له مبينا منهجي فـي عمليـة               : القسم الثاني 
  الجمع والتوثيق

ضتني أما الصعوبات التي واجهتها في البحث فهي صعوبات متوقعة، بدت أوالها حينما اعتر            
الكُتّاب المحدثين حين كتبوا عن قلة إنتاج الحزب الزبيري للشعر وأنه ال يعدو كونه              بعض  أحكام  

فكنت أخشى حقيقة ما ذهبوا إليـه وال  .شعر حزب بالمفهوم الصحيح ، وليس بذي بال يلتفت إليه    
  .تتوفر لدي مادة جادة للبحث تصلح للجمع والدراسة

شعر الحركة الزبيرية وتاريخها مبثوث في ثنايا المصادر         أن   واجهتها ومن الصعوبات التي    
، وبين طيات الكتب، وغني عن البيان أن لو كان التاريخ وفق الموضوعات، وتنـاول المؤلـف    

 تاريخ الحركة الزبيرية وما رافقها من أشعار لكان ذلك أسهل على الباحث وأقل جهداً وعناء.  
ردن وخاصة مكتبة الجامعة األردنية حتى أطمـئن         جمع المادة السفر إلى مكتبات األ      وتطلب

إلى المصادر المطبوعة والمخطوطة  ذات الشأن ، وال أدعي حصرها ، فتلك مهمة ما تمت لمن                 
  .قبلي حتى تكون متاحة لي، وحسبي أني بذلت الجهد المستطاع 

 متتالية مـن  وأخيرا أسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث ، فقد أوليته ثالث سنين      
عله يحسب في سبيل إحياء التراث المدروس دراسة منهجية علمية، وآمل أن            الجهد المتواصل ،    

أكون موفقا فيما سعيت إليه من علم ومعرفة ، أتكئ  عليهما في دراسات أخرى قادمة بإذن اهللا ،                   
  .تسدد ما اعوج من هذا البحث وتضيف لي علما جديدا أبقى بحاجة إليه ما حييت 

  آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينو
  خليل عبد المجيد صالح 

23/11/2005  
  
  
  



  

  
  
  
  الدراسة: القسم األول

   
  :تاريخي مهاد                        

    
  
  
  



أود في هذا المهاد التركيز على شخصية عبد اهللا بن الزبير الخليفة القرشي، الذي تناولته     
كما وسأحاول رسم طريقة . ي جوانب شتى، دون تخصيص الدراسات قديمها وحديثها ف

وصوال إلى أن . واضحة للبدايات التي كانت دفينة في شخص عبد اهللا بن الزير نحو الخالفة
  .أصبح خليفة  وانتهاء بالقضاء عليه وخمود خالفته

سمت المصادر القديمة صورة غير واضحة حول تحديـد تـاريخ والدة عبـد اهللا بـن            لقد ر 
فقد ذكر ابن حبيب أنهـا كانـت        . ، ليبدأ خالف المؤرخين فيه منذ الوالدة وحتى الشهادة          الزبير

وذكـر ابـن    ) 2( وذكر البخاري أنه ولد في سنة الهجرة         )1(على رأس عشرين شهرا من الهجرة       
 واألرجح أنه ولد في السنة األولـى       )3(كثير أنه ولد في شهر شوال من السنة األولى من الهجرة            

فقد ذكر أن أمه أسماء بنت أبي بكـر         : ويؤيد هذه الرواية ما أخبر به مصعب الزبيري         للهجرة،  
مـن  )  5( فنزلت بقباء)4(الصديق حملت به في مكة ، وخرجت مهاجرة الى المدينة وهي حامل به             

   .)6 (المدينة فولدت هناك
بـد اهللا بـن   ومما يؤيد والدته في سنة الهجرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تـوفي وع      

وقد توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في السنة الحادية عـشرة             ) 7(الزبير ابن عشر سنوات     
ولعل الخالف الذي بدا واضحا حول تحديد والدته، يتبدد حين تذكر أغلب المـصادر              . )8(للهجرة

ـ     ) 9(أن سنة شهادته كانت في سنه ثالث وسبعين للهجرة         ين وأن عمره كـان حـين استـشهد اثنت
  .)10(ن سنةوسبعي

____________________________________  
تاريخ ابن عساكر ،  . 241 :تاريخ الخلفاءالسيوطي ،  . 276-275 :المحبرابن حبيب ،  )1(

  .28/146: دمشق 
  .1/9ق/1ج/1م : التاريخ الكبير )2(
  .3/181 : البداية والنهاية )3(
  .237 :نسب قريش )4(
اسم قبر ، وعرفت القرية باسمه ، وفيه أول مسجد مأخوذة من القبو ، كان يطلق على : قباء )5(

  .302-4/301 :معجم البلدانباإلسالم ، ياقوت ، 
  .28/147 :تاريخ دمشقابن عساكر ،  )6(
  .237:  نسب قريشالزبيري ،  )7(
  .3/200 : تاريخ الطبريالطبري ،  )8(
: قتاريخ دمشأبن عساكر، . 315 :األخبار الطوالالدينوري ، . 5/229: الطبقات ابن سعد ، )9(

  .1/196: المختصر في أخبار البشرأبو الفداء،  . 28/150
  .3/74:  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،. 28/147: تاريخ دمشقابن عساكر،)10(



مما يعني أن والدته كانت في السنة األولى  للهجرة ، وفـي ذلـك الوقـت ذكـرت بعـض       
 وال خالف بين المؤرخين أن عبـد اهللا   )1(ين سنة  وسبع االمصادر أن عمره حين استشهد كان ثالث      

  .)2(ابن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة
أصواتهم ، حيث أخذت     طالت جموع المسلمين أينما وجدوا     وكان لوالدته فرحة وبهجة كبيرة    

ـ  )3(م اهللا هـذا الطفـل       بيرا عن فرحهم وسرورهم ، لما رزقه      ، تع ترتفع بالتكبير والتهليل   د  وبع
، وكـان أول  لم ، فدعا له بالبركة وحنكه بتمرةلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     والدته جيء به إ   

 وقيل سماه الرسول عبد اهللا ، وكناه أبو  )4(شيء دخل لبطنه ريق رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم           
بي بكـر   سميت باسم جدي أ   :"  فكان عبد اهللا بن الزبير يقول        )5(بكر باسم جده أبي بكر الصديق       

   .)7(، وكان يكنى أيضا أبا خبيب ) 6(" وكنيت بكنيته 
بضم الزاي وفتح الباء وسكون اليـاء ، وهـذه          " الزبيري  " أما نسب ابن الزبير فيعود إلى       

 فالمنتسبون إلى الزبيـر بـن       )8(النسبة إلى الزبير بن العوام رضي اهللا عنه ، وغيره من الناس             
لنسب ينحدر من عائلة عريقة تصل إلى قصي بن كالب بن مرة            وهذا ا . )9(العوام جماعة كثيرة    

 ، مـن    )11( الزبير بن العوام رضي اهللا عنه ، حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              ه وأبو )10(
  . )13(المبشرين بالجنة العشرة  وأحد )12( الذين كان لهم دور فاعل في نشره،السابقين إلى اإلسالم

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .196/ 1 :المختصر في أخبار البشرأبو الفداء ،  )1(
 ، 44: ، رسالة ماجستير ، تحقيق نهاية سعيد عبد اهللا 1 ، ججمهرة النسبابن الكلبي،  )2(

: األوائلالشيباني،  . 247 : نسب قريشالزبيري، . 1/6ق/3ج/5م:التاريخ الكبيرالبخاري، 
   .146/  28 : تاريخ دمشق:   ابن عساكر 75

  . 28/152 :  تاريخ دمشقساكر ،ابن ع )3(
   .150 : تاريخ الصحابةابن حيان ،  . 237:  نسب قريش الزبيري ، )4(
   .1/60 : الكنى واألسماءالدوالبي ،  . 224 : العثمانيةالجاحظ ،  )5(
   .28/151 : دمشق تاريخ: ابن عساكر  )6(
   .28/152نفسه ،  )7(
   .3/136: األنسابلسمعاني،  ، ا60/ 2 : اللباب في تهذيب األنسابابن األثير الجذري ،  )8(
   .205: كتاب النسب نفسه ، والصفحة نفسها، ابن سالم،  )9(
  .44 : جمهرة النسبابن الكلبي ،  )10(
   .مادة حور: اللسان. المخلص الذي يخلو من العيوب: ، حواري139: /لسمعاني، األنسابا )11(
  . 1/89:  حلية األولياء وطبقات األصفياءاألصبهاني ،  . 244 : العثمانيةالجاحظ ،  )12(
  .3/383:  الطبقات ابن سعد ، )13(



 وعمة أبيـه    )1(وجدته أم أبيه ، صفيه بنت عبد المطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم                
 وخالته عائشة أم المؤمنين جاءت رسول اهللا صـلى اهللا           )2(خديجة بنت خويلد زوجة رسول اهللا       

   وكانت تكنى بأم عبد اهللا)3(، " هللا بن الزبيرتكنٌي بابنك عبد ا: "أكنني ، قال: عليه وسلم وقالت له
 يكنـى   وات، وهو أكبر إخوانه،  وكان أبـوه        عشرة إخوة، وتسع أخ    لعبد اهللا بن الزبير     كان  

 )5(خوة عبد اهللا بن الزبير  مصعب ، كان موصوفا بالشجاعة والجمـال   وأبرز إ  )4(بأبي عبد اهللا    
زبير محوراً رئيسا في خالفة عبد اهللا بن الزبير       وقد مثّل مصعب بن ال     )6(وكان من أجود العرب     

على نقيض أخيه عمرو ، الذي وقف مع أعداء أخيه عبـد اهللا  . كما سيتضح في سياق هذا المهاد  
وقد أعلن والءه ليزيد بن معاويـة ، وشـارك   . بن الزبير ، فكان يميل ألخواله من بني العاص    ا

 بن   ، غير أن ذلك باء بالفشل وقبض عليه عبد اهللا          في معارك ضد أخيه ألخذ البيعة منه إلى يزيد        
 ، ورزق أوالداً مـن      زوج عبد اهللا بن الزبيرغير مرة      وقد ت  .)7(الزبير وأودعه السجن حتى مات    

خُبيب ، وحمزة ، وعباد ، وهاشم ، وقـيس  : نسائه ، ذكرت بعض المصادر أسماء بعضهم منهم     
 وأقربهم إلى عبد اهللا بن الزبير ولده حمـزة ،         ) 8(،  ... ، والزبير ، وعروة ، وموسى ، وعامر         

  :  ، وله يقول موسى شهوات )9()  هـ67(والّه أبوه البصرة بعد أن كان عليها مصعب سنة 
  حمزة المبتاع بالمـالِ الثـنا            ويرى في بيعه أن قد غبن                

   )10(م يكـدره بمـن   فهو إن أعطى عطاء فاضال            ذا إخاٍء لـ
ونشأ عبد اهللا بن الزبير في بيئة إسالمية حظي خاللها برعاية أبوين لهمـا شـأنهما فـي                    

اإلسالم ، مما كان له أبرز األثر في بناء شخصيته ، وتكوين مالمحها ، فهو المقرب إلى خالتـه                   
  .عائشة أم المؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .231 : الطبقاتخليفة بن خياط ،  . 20 : نسب قريشالزبيري ،  )1(
  .2/196 : أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثير ،  )2(
  .237 : نسب قريشالزبيري ، .  ،8/63 :  الطبقاتابن سعد ،  )3(
 ، وانظر فهرس شجرة العائلة في 2/196 : أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثير ،  )4(

  .ملحق الفهارس
  .4/141 : سير أعالم النبالءالذهبي ،  . 508  :ثمار القلوبالثعالبي ،  )5(
  .508 :ثمار القلوبالثعالبي ،   )6(
  .5/344: الطبري  تاريخالطبري ، . 186 _5/185 :  الطبقاتابن سعد ،  )7(
  .36 ،1/32 : جمهرة نسب قريش: ابن بكار   . 243-240 : نسب قريشالزبيري ،  )8(
  . 48 : ، جمهرة النسبابن الكلبي  )9(
  .3/353:  نياألغااألصفهاني ،  )10(



 دور كبير في بناء مالمح شخصيته ، وإعداد نشأته ، وقـد كانـت                لعائشة أم المؤمنين      كان
    مـا :" وفيه تقـول     )2(، فكانت تكسيه الخز   ) 1(تحبه وتخصه بمكرمات لم يحظ بها أحد من الناس          

 )3( ".، وال أبـوي   حببت أحداً حبي عبد اهللا بن الزبير ، ال أعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               أ
وكادوا أن يقتلوا ابني ، وجاء      " كما ويذكر الجاحظ قولها بعد وقعة الجمل في عبد اهللا بن الزبير             

 وقد اختارته وصياً لها عند وفاتها ، بل وأكثر من هذا إذ ولّته اإلمارة يوم           )4(" ابني ، وفعل ابني     
 حظي بمحبة رسول اهللا  صلى اهللا عليه          وإضافة إلى محبة خالته عائشة فإنه قد       )5(معركة الجمل   

وسلم، فيروى أن رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم دخل على أسماء بنت أبي بكر حين ولد عبد اهللا                  
إن : ، فقيـل لرسـول اهللا  " هو هـو "بن الزبير لما سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    ا

ه ولو بماء   يعأرض: "فقال". أهو وهو   : " تك تقول أسماء تركت رضاع عبد اهللا بن الزبير لما سمع        
 والرسول صـلى اهللا عليـه       )6("ن ذئاب عليها ثياب ، ليمنّعن الحرم، أو ليقتلن به           يعينيك، ليث ب  

وسلم ، قد قبل بيعة عبد اهللا بن الزبير وهو ابن سبع سنوات، فبسط يده الشريفة له، وتبـسم فـي    
 حين جيء بهم إلـى  )8( عليه وسلم ، حين تكعكع  وقال فيه رسول اهللا صلى اهللا     )7(وجهه، وبايعه   

داللة على جرأته وشجاعته كونه لم يتكعكـع        " إنه ابن أبيه    " رسول اهللا وفيهم عبد اهللا بن الزبير        
   )9(. مثل باقي الصبية 

ومما يدلّل على جرأة عبد اهللا بن الزبير واعتزازه بشخصيته ، وقدرته على التـصرف بمـا           
ى عن أسماء بنت أبي بكـر أنهـا         وِِِِِِِِِِِِِِ، وما يتطلبه الموقف الذي يكون فيه ما ر        تمليه عليه فطرته    

 احتجم يوماً فرفع دمه إلى ابني فشربه ، فأتاه جبريل           سلمرسول اهللا  صلى اهللا عليه و      أن  سمعت  
: " كرهت أن أصب دمك ، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم            : ؟ قال   " ما صنعت : " فأخبره فقال   

   )10(". ويٌل للناس منك، وويٌل لك من الناس: " ومسح على رأسه وقال". ال تمسك النّار 
  ـــــــــــــــــــــــــــ       
  .8/268 :البداية والنهاية: ابن كثير  . 9/166 :  األغانياألصفهاني ، )1(
  .8/268 :البداية والنهاية: ابن كثير ) 2(
. 28/189 : تاريخ دمشق: ابن عساكر   . 365-3/364 : سير أعالم النبالءالذهبي ، ) 3(

  .1/15ق: مجالس ثعلب
 ويروي في المصدر نفسه والصفحة نفسها أن عائشة نذرت 2/29 : حلية األولياءاألصبهاني ، ) 4(

فقالت " هين عائشة أو ألحجزن عليها تواهللا لتن" نذراً بأال تكلم عبد اهللا بن الزبير حين بلغها قوله 
واستشفع " . لم ابن الزبير أبداً هو هللا نذر علي أال أك" ت عائشة نعم ، فقال:  ذا ، فقالوا أهو قال ه

  . عبد اهللا عندها فقلبت وأعتقت في نذرها أربعين رقبة 
  4/455: تاريخ الطبريالطبري ، ) 5(
  28/160: تاريخ دمشق: ابن عساكر ) 6(
  28/161نفسه ، ) 7(
  ماده كعع : اناللستكعكع ، هاب وتراجع ، ) 8(
  28/162 :تاريخ دمشق ابن عساكر ، ) 9(
  3/638: المستدرك على الصحيحينالنيسابوري،.9/209:األحاديث المختارةابن أحمد الحنبلي،) 10(



 الرواية السابقة عند بعض الناس في هذا الشأن أن القوة التي كانـت فـي                إلىومما يضاف   
   )1(.دم الذي شربهجسم عبد اهللا بن الزبير كان مصدرها ذاك ال

 وراء اعتزاز عبد اهللا بن الزبيـر بنفـسه ،       السابقة كانت دافعاً قويا كَمن     ولعل تلك الروايات  
وِلما كان يمتلكه من شجاعة منذ صغره ؛ القصة التي رويت في صبية حـين مـر عمـر بـن                     

مالـك  : خطاب الخطاب عنهم وهم يلعبون ففروا خوفاً منه ، ووقف عبد اهللا ، فقال له عمر بن ال     
يا أمير المؤمنين ، لم أجرمْ  فأخافك ، ولم تكـن الطريـق ضـيقة          : لم تفر مع أصحابك ؟ فقال       

   )2(.فأوسع لك 
والحديث عن شجاعة عبد اهللا بن الزبير وجرأته ، يطول ، ولكن كان البد من سرد مثل تلك                  

تفياً بما أوردته من شذرات     الوقائع لداللتها الواضحة على مجريات األحداث التي سأنتقل إليها مك         
قليلة دارت حول شخص عبد اهللا بن الزبير، وصفة الشجاعة في عبد اهللا بن الزبير موروثة عن                 
آبائه وأجداده ، فهو من بني أسد بن عبد العزى المشهورين بالشجاعة ، ومن آل الزبيـر الـذين            

وإنـا  : " هللا بن الزبير قولـه مات أكثر رجالهم في ساحات الجهاد، وأكثر ما كان يتفاخر به عبد ا    
   .)3(واهللا ما نموت حتفا ، ولكن قصعاً بأطراف الرماح ، وموتا تحت ظالل السيوف 

يمان ، بل يروى أنه كان ال ينازع في ثالثـة            اهللا بن الزبير جانب التقوى واإل      ولم يهمل عبد  
 . )4(بـه الجبـال     ، وكان جهوري الصوت ، إذا خطب تجاو       " الشجاعة ، والعبادة ، والبالغة      :"

ه بالمنطق ، دوأن غيره كان يحاكيه ويقل    . إنه كان من أحسن الناس حديثاً       : " ويقول فيه الجاحظ      
   ")5(وإنما عابه من عابه حسداً لعجزه عن محاكاة منطقه

ويؤكد قوة عبارة عبد اهللا بن الزبير ، وحضوره الخطابي يوم خطب بأهل المدينة حين عـاد         
كأني سمعت كالم أبي بكر الـصديق ، فمـن   : يا ، قال أبوه الزبير بن العوام  من جهاده في إفريق   

   )6(.هما  أبيها أو أخيها ، فإنها تأتيه بأحدزوج امرأة فلينظر إلىتأراد أن ي
وعبد اهللا وإن كان وصفَه أبوه بمالمسة مالمح أبي بكر الصديق ، إال أنه كان يميل إلى تمثل                  

ر هذا واضحاً في مشيته إذ كان يشمر إزاره ، ويحمل الدرة ،             شخصية عمر بن الخطاب ، ويظه     
األمر الذي عابه عليه النـاس ، فقـال أبـو مـرة مـولى      . مثل ما كان عمر بن الخطاب يفعل   

  )7(خزاعة
   الخَلِقندكم        غَير اإلزاِر وغَير الدرةٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِلم نر من سيرة الفاروق ع       

  ــــــــــــــــــــ ـــــــ       
   . 28/163: تاريخ دمشقابن عساكر،  )1(
،أخبار ابن الجوزي. 28/165:تاريخ دمشق: ابن عساكر . 2/197: عيون األخبارابن قتيبة،  )2(

  209:األذكياء
  2/240 : عيون األخبارابن قتيبة ،  )3(
  3/370: سير أعالم النبالءالذهبي،  )4(
  1/251 : نالبيان والتبييالجاحظ،  )5(
  28/182 : دمشق تاريخ: ابن عساكر  . 239 : نسب قريشالزبيري ،  )6(
  6/34 : األشراف أنسابالبالذري ،  )7(



ولقد حفل عبد اهللا بن الزبير بحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وحب عائشة أم المؤمنين،                
 وصـالبة رأيـه،    قلوب معاصريه وسامعيه بشجاعةوحب صحابة رسول اهللا من بعده، واستمال  

  : رسول اهللا وهو ابن الحواري وله كان يقول أبوه حق ، فأبوه حواريووقوفه على ال
  أبيض من آل أبي عتيق

ريقي أحب 1(ه كما أحب(   
  :وهو القائل في حب أمه ، بعد أن طلقها أبوه الزبير ، وبقيت عنده حتى قتل في مكة 

  )2( ظاهر عنكَ عارها ةوعيرها الواشون أني أحبها            وتلك شكا
 فـي عـصرها ، بـل كانـت     ةلم تكن شخصية عبد اهللا بن الزبير بالشخصية العادية التقليدي   

تتجاوز حدود عصرها ، وتتخطى اللحظات الزمانية، أمالً في مستقبل له يكون فيه سيدا وأميرا،               
 . اإلمارة مذ كان صـغيرا مستفيداً من البيئة اإلسالمية الطيبة، التي تربى في كنفها ، ومتطلعاً إلى        

تي رسـول اهللا صـلى   ُأ : )3(وأولى بدايات حرصه عليها تظهر في رواية ابن المقرئ حيث قال  
، ثم جيء به بعد ذلـك إلـى   " اقطعوا :" قال : اهللا عليه وسلم  بلٍص فأمر بقتله ، فقيل إنه سرق          

 إال  ما أجد لك شيئاً   : وقد سرق وقد قطعت قوائمه ، فقال أبو بكر          : وقال ابن المقرئ    _ أبي بكر   
ما قضى فيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يوم أمر بقتلك ، فإنه كان أعلم بك ، فـأمر بقتلـه       

أمروني عليكم ، فأمرناه علينا ، فانطلقنـا   : أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم ، قال ابن الزبير           
  .  إلى البقيع فقتلناه  - اللص-به

المح وإشارات توحي بسعي عبد اهللا بـن الزبيـر         وهناك من الرواة من ذهب إلى أبعد من م        
:  بن فضالة البكالي ، ابن امرأة كعب األحبار كان يقول            لخالفة واإلمارة فقد روي أن نوفَ     إلى ا 

  )4(إني ألجد في كتاب اهللا المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء، 

 إذ ال نستطيع إغفال     ولعل طموحات عبد اهللا نحو الخالفة  كان وراءها إخفاق أبيه في ذلك ،             
  . حقيقة أن والده الزبير كان يرنو نحوها ولكنه مات دونها 

ويوضح هذا األمر موقف الزبير من خالفة أبي بكر الصديق بانضمامه إلى بني هاشم الـذين    
وكان علي  ) 5(عارضوا أول األمر خالفته، فكان الزبير يعد نفسه هاشمياً لنسبه بأمه ومكانتها منهم            

  .  )6(مازال الزبير رجالً منّا أهل البيت حتى أدركه ابنه عبد اهللا فلفته عنّـا :الب يقولابن أبي ط
  ـــــــــــــــــــــــــــ  

  28/161 : دمشق تاريخابن عساكر ،  )1(
  نفسه، والصفحة نفسها )2(
ابن األثير ،  . 3/366 : سير أعالم النبالء: الذهبي  . 28/164 : دمشق تاريخابن عساكر ،  )3(

  1/322 : لغابة في معرفة الصحابةأسد ا
  28/166 :تاريخ دمشقابن عساكر ،  )4(
  6/11: نهج البالغة ابن أبي الحديد ،  )5(
   5/64 ، العقد الفريدابن عبد ربه،  )6(



واهللا ال أغمد سيفاً حتى يبـايع علـي،         : "  هو القائل يوم اختلف الناس حول أبي بكر        والزبير
فانطلق إليهم  : اليف الزبير ، فاضربوا به الحجر ، ق       خذوا س : فبلغ ذلك أبا بكر وعمر فقال عمر      

  ) 1(. وأنتما كارهان ، فبايعا وأنتما طائعان ، أو لتبايعانلتبايعان: ا ، وقالعمر فجاء بهما مع

 بكر الخالفة لغيـره     زبير كانا يقصدان بعدم مبايعة أبي      ويبدو من الرواية السابقة أن علياِّ وال      
  .إذ لم يكن ليظهر نفسه وعلي مازال يطلب الخالفة لنفسه ، ولربما قصد علياً ، 

خطاب الخالفة  جهت الزبير نحو طموحات الخالفة حين جعل عمر بن ال         امن األشياء التي و   و
عتقد أن الناس تثق بهم ، وأنهم األفضل بين صحابة رسـول اهللا مـن           شورى في ستة أشخاص ا    

علي بن  : يه وسلم مات وهو راٍض عنهم وهم      بعده ، أضف إلى ذلك أن الرسول اهللا صلى اهللا عل          
أبي طالب والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا،                 

  . )2(وسعد بن أبي وقاص 
ولما مات عمر بن الخطاب ، بدا التنافس قوياً بين المرشحين الستة الذين عينهم عمـر بـن                  

ه ، ولعل عمر بن الخطاب كان يريدها حـصراً فـي            ه مؤيدو اب ، فكل له صفاته ، وكل ل       الخط
 في الخالفة   ومن الالفت للنظر أن الزبير بن العوام قد تحول عن تأييد علي            . )3(علي أو عثمان    

هو من حول والده    : " منه، ويوضح هذا القول ما قاله علي في عبد اهللا          على عكس ما كان متوقعا    
  .  ، علماّ بأنه كان يتربص الدائرة بالخالفة )4(إشارة إلى هذا الموقف" فلفته عناّ

وفي مرحلة عثمان بن عفان بدأت وكأنها القاعدة الرئيسة التي انطلق من خاللها عبد اهللا بـن    
الزبير نحو طموحاته، ولم يكن عهد عثمان كعهد سابقيه على الصحابة، فقد امتاز وقتـه بـاللين                 

 وذلك عن طريق الترحال، والتنقل واللقاء بعامة        وسياسته هيأت للصحابة فرصة تحقيق أحالمهم،     
   قد استطاعوا أن يحصلوا-ومنهم الزبير بن العوام-الناس، والتفافهم حولهم كما وأن بعضهم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ       
  .3/203: تاريخ الطبريالطبري ،  )1(
  .4/228:تاريخ الطبريالطبري ،  . 3/61 :  الطبقاتابن سعد ، )2(
  .5/64 :العقد الفريدعبد ربه ، ابن  )3(
  .نفسه ، والصفحة نفسها )4(



  )1( على ثروات طائلة من خالل الهبات واألعطيات التي كانت تأتيهم من عامة الناس 

 ِعومن الطبأن يستفيد عبد اهللا بن الزبير من تلك الثروة الطائلة التي ورثها عن أبيـه، فقـد      ي 
ناس كثيرين ومسامعهم، كما وأن عبد اهللا بن الزبيـر          وفر له أبوه أرضية خصبة المتالك قلوب أ       

             ره عثمـان علـى     وعند بزوغ بوادر الفتنة على عثمان بن عفان كان أول المدافعين عنه، وقد أم
  .)3("من كانت لي طاعة عليه فليطع عبد اهللا بن الزبير: "، وقال عثمان)2(الدار 

 بين ثالثة من أصـحاب الـشورى،   وبعد وفاة عثمان بن عفان انحصر األمر في نظر الناس        
 لتتم البيعة لعلي بـن  )4(علي والزبير وطلحة، في حين خرج سعد بن أبي وقاص عن األمر      : وهم

 رغم ما فيها من روايات حول مبايعة الناس له كافة وغير ذلك من              -كرم اهللا وجهه  –أبي طالب   
  .)5(روايات، إال أن الزبير وطلحة قد بايعاه على غير رضى منهما

راد طلحة والزبير أن يعوضا عن خسارتهما في الخالفة، االبتعاد عن المدينة؛ فطلب الزبير              أ
قياسا بمـا كـان عليـه      . من علي أن يوليه حكم الكوفة، بينما طلب طلحة أن يوليه حكم البصرة            

وضع معاوية في الشام، وأمال في استمالة الناس لهما، لكن عليا أدرك هدفهما فلم يـسمح لهمـا                  
  .)6(وادعى أنه بحاجة إلى مشورتهما عندهبذلك 

وقد تحايال على علي في الذهاب إلى مكة ألداء العمرة، فلقيا عائشة هناك، وكانت قد علمـت         
بمقتل عثمان، وتولية علي؛ فانضما جميعا مطالبين بدم عثمان ونبذوا البيعـة، وطـالبوا بإعـادة        

  .)7(األمر شورى بين المسلمين
ضمام عائشة إلى طلحة والزبير، كان له أثر كبير في انـضمام نفـر              ومما ال شك فيه، أن ان     

كبير من الناس وخروجهم على علي، وقد مهد الطريق بصورة واضحة أمام الحـزب الزبيـري       
  .)8(الذي اتخذ من البصرة قاعدة له

  وقد وقف على رأس الحزب الزبيري، الزبير بن العوام، وولده عبد اهللا، الذي استمد قوته 
  ـــــــــــــــــــــــــــ        
  .398-4/397:  الطبريتاريخالطبري،  )1(
  .8/268: البداية والنهايةابن كثير،. 3/70: لطبقاتابن سعد، ا )2(
  .5/48: العقد الفريدابن عبد ربه،  )3(
  .428-4/427: تاريخ الطبريالطبري ،  )4(
  .3/31:  الطبقاتابن سعد،. 4/431: تاريخ الطبريينظر ، الطبري،  )5(
  .4/438: تاريخ الطبريينظر، الطبري، . 1/232: نهج البالغة الحديد، ابن أبي )6(
  .4/454: تاريخ الطبريالطبري ، . 144: الطوال األخبارالدينوري،  )7(
  .4/450: تاريخ الطبريالطبري، . 3/31: الطبقاتينظر، ابن سعد،  )8(



د اهللا بـن    من وقوف عائشة أم المؤمنين إلى جانبه في القتال، ويروى أن عائشة قد طلبت عب              
رأيت : ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال      : "عمر بعد انتهاء القتال في موقعة الجمل، وقالت له        

  . يعني عبد اهللا بن الزبير)1("رجال قد غلب عليك
وبتطور األحداث كانت تتطور معها شخصية عبد اهللا بن الزبير وتكبر، وتتاح له الظـروف               

وان بن الحكم أذن للصالة، وجاء حتى وقف علـى طلحـة            نحو التقدم واإلمارة؛ فقد ذكر أن مر      
على أبي، وقال محمـد  : على أيكما أسلم باإلمارة ليصلي بالناس؟ فقال ابن الزبير      : والزبير، فقال 

 ابـن أختـي   ِليـصلِّ : مؤمنين حسمت الخالف، وقالـت على أبي، إال أن عائشة أم ال : بن طلحة ا
  .)2(وا البصرةبالناس، فكان يصلي بهم عبد اهللا حتى قدم

ولعل في هذا التوجيه من عائشة، وقبول الناس لعبد اهللا بن الزبير، مـا فيـه مـن الداللـة                    
واإلشارة من عائشة نحو ابن أختها، كما ويبدو أنها كانت تميل إلى توجيه عبد اهللا نحـو إمـارة                   

ات والدالالت إلى   الناس، ومباركة هذا األمر، وأن فيه األمل القادم لهذه األمة، لتصل تلك اإلشار            
  .عبد اهللا بن الزبير، كما أريد لها أن تصل إليه

وقد دانت لعبد اهللا البالد والعباد، وصار صاحب رأي ومشورة، حتى وصل بـه األمـر أن                 
: عير أباه يوما بالجبن، فقال له يوم قرر الرجوع إلى بيته وترك قتال علي خوفـا مـن ظلمـه                   

ال واهللا، لكنـي   : ا طوال حداد، تحملها فئة أنجاد، قـال       فررت من سيوف بني عبد المطلب، فإنه      "
غضب الزبير لكـالم   ، و )3("ذكرت ما أنسانيه الدهر، فاخترت العار على النار، أبالجبن تعيرني؟           

ابنه، فحمل بفرسه يجول بين قوات علي مظهرا شجاعته، ثم انصرف بعد ذلك عائدا إلى المدينة                
، لحق بـه  )4(ده عبد اهللا، وعندما وصل إلى وادي السباع خارجا على ما اجتمع عليه أصحابه وول      

بشر قاتل ابن صـفية  : وقال علي لما جاءه خبر قتل الزبير .)5(عمرو بن جرموز وغدر به وقتله     
ولـن  "  لقد كان لعبد اهللا بن الزبير دور في تأليب الجموع على علي كـرم اهللا وجهـه              )6(.بالنار

ليه ما قد تورط فيه من خطأ ظالم حين ألب الجموع علـى             يمنعنا اإلعجاب بعبد اهللا أن نسجل ع      
  .)7("اإلمام العادل كرم اهللا  وجهه

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
  .2/193: سير أعالم النبالءالذهبي،  )1(
  . 2/102: ابن األثير، الكامل في التاريخ. 4/454: الطبري، تاريخ )2(
  .4/502: تاريخ الطبريالطبري،  )3(
  .5/342: معجم البلدانياقوت، .  موقع ما بين البصرة ومكة:وادي السباع )4(
: األخبار الطوالالدينوري، . 1/160: تاريخخليفة بن خياط، . 3/111: الطبقاتابن سعد،  )5(

148-149.  
 .3/51: ، أنساب األشراف البالذري.18/63: األغاني، األصفهاني )6(
، الجامعة 12سم التصوير، ع، مجلة الحج، قصور من رجولة ابن الزبير: محمد رجب البيومي )7(

  .732: األردنية



هذا التقديم، نرى أن عبد اهللا بن الزبير قد وجد نفسه في محـور المنازعـات، وبعـد                  وبعد  
نجاحه في إفساد ما بين علي ومعاوية، وما بين طلحة وأبيه وعائشة من جهة، وعلي مـن جهـة      

  .أخرى قد اكتملت له مؤهالت الخالفة
أن عبد اهللا بن الزبير كان يدعي أنه أحق بالخالفة من أبيه في عهـد  "ولعل قول ابن عبد ربه  

أن ابن الزبيـر    : " وقول طاش كبرى زادة   . )1("علي، وكان يزعم أن عثمان قد أوصى له بالدار        
، )2("اجتمع له من الحقوق والمؤهالت والمميزات في عصره بشأن الخالفة ما لم يجتمـع لغيـره               

 الزبير كان طموحا محبا للمجد الذي تولد عنده، خاصة لما اجتمعت            عل ذلك يؤكد أن عبد اهللا بن      
كل الصفات السابقة فيه، إال أنه في تلك الفترة، وبوجود أبيه وطلحة ومعاوية وغيرهما، لم يكـن              

على أيكما أسـلم بـاإلمرة،      "طامعا بالخالفة، ولو كان كذلك لما أجاب لما سأل مروان بن الحكم             
  .ة بعدتلم تأت فرص، إذ )3( أبيى عل:فقال

 مع معاويـة  كما أنه لم يطالب بالخالفة عندما آلت إلى الحسن بن علي بعد وفاة أبيه، واختلف 
في شأنها، وهو الذي رشّح اسم عبد اهللا بن عمر لمنصب الخالفة، ولم يستغل عبد اهللا بن الزبير                  

 وقد رفض عبد اهللا بن      ،)4(هذه الظروف لترشيح نفسه، خاصة وأن التحكيم قد فتح األبواب أمامه          
عمر النزاع في شأن الخالفة، ولعل عبد اهللا بن الزبير قصد من ترشيحه، إشارة إلى عدم رضاه                 

  .عن علي ومعاوية، وأراد أن يكسب عبد اهللا بن عمر في صفه حين يحتاج إلى ذلك
  .)5(يعتهوقد تمت البيعة لمعاوية بعد علي، وتنازل الحسن له، واضطر عبد اهللا بن الزبير لمبا

  وأرى أن ما ادعاه ابن عبد ربه على عبد اهللا بن الزبير حين قال أنه ادعى أحقيته بالخالفة 
   
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ      
  .5/166: الفريد العقدابن عبد ربه،  )1(
 .2/63: السعادة مفتاحطاش كبرى زادة،  )2(

 .5/166: الفريد العقدابن عبد ربه،  )3(

 .4/454:  الطبريتاريخ الطبري،  )4(

 .5/68:  تاريخ الطبريالطبري، . 542: وقعة صفيننصر بن مزاحم،  )5(

  .2/311: في تمييز الصحابة اإلصابةابن حجر،  )6(



خاصة في تلـك الفتـرة      . من أبيه لم يقترب من الصواب وفق الروايات التي تبين غير ذلك           
  .التي كانت تجمع عددا ال بأس به من الصحابة األوائل

 معاوية يدعي أحقيته بالخالفة، فقـد كـان معاويـة            أن جعل  تفاق معاوية والحسن  لقد أثمر ا  
رضـين لخالفتـه   اداهية، ومخططا بارعا، فال عجب إذا رأيناه يبحث عن وسيلة يقيد بها يد المع            

 وكانت )1(إلى األبد، ويطرق لذلك كل سبيل، فقد أغدق األموال للحسن الراغب أصال عن الخالفة             
ة عند تسلمه الخالفة أن نقل الخالفة من المدينة إلـى دمـشق حيـث أتباعـه                 أولى أعمال معاوي  

ومناصروه، وكان لهذا العمل أثر كبير في نفوس أهل الحجاز؛ حيث زاد من معارضتهم له، وال                
  )3("نحن الزمان فمن رفعناه ارتفع ومن وضعناه اتّضع:" وكان يقول .)2(سيما عبد اهللا بن الزبير
مارات، حرصـا منـه   ياسة الحكام من قبله في توليه اإلاسة تختلف عن سوقد اتبع معاوية سي   

على مسك زمام األمور بيده، ومراقبة معارضيه، ولتحقيق هذا الهدف قام بتولية أقاربـه علـى                
 بترك أمر المعارضة لوالته، فيقوم بنفسه بمتابعـة حثيثـة           ، وكان غير مكتف   )4(المدن الحجازية 

على عكس عبد اهللا بن الزبير الذي لزم بيته، وتوقف          . هم في العطاء  لهم، ويقربهم إليه، ويجزل ل    
  .)5(عن ممارسة السياسة، إال ما قل من مواقف

 من عبد اهللا بن الزبير، متهيبا من فعل قد يأتيه وهو ال يعلم به، ولذا نجده                 بقي معاوية متخوفا  
أساليب مختلفة لتـسكينه     على لقائه ما سنحت له الفرصة إلى ذلك سبيال، وكان يتبع معه              يحرص

مرحبا يا بن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وابـن حـواري   : وإخماده، فكان إذا لقيه، قال 
  : ، وقد سمع معاوية رجالً ينشد)6(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويبذل له العطاء

  يؤتى فيعطى من ندى ويمنَع    ومن كريم ماجد سميدع
  .)7(د اهللا بن الزبيرذاك عب: فقال

دخل عليه مرة في مجلسه وفيه جماعة من قريش وبينهم مروان بن الحكم، فأوسع له معاوية                
إال   قبيلٍة يضع الكثير، وال يدني إلـي هللا درك من رئيس: "وأجلسه معه على سريره، فقال مروان  

  :، فقال معاوية"صغيرا
  ـــــــــــــــــــــــــــ        
 .835، 2،1974،  ج49مجمع اللغة العربية بدمشق، ممجلة ، ة عبد اهللا بن الزبيرفتنرودلف،  )1(

 .نفسه، والصفحة نفسها والتي بعدها )2(
 33: لطائف اللطفالثعالبي،  )3(

 .168 :الدولة العربية اإلسالميةالخربوطلي،  )4(

 .49: الحجاج بن يوسف حاكم العراقيينعمر بن نصر،  )5(

 .3/367: سير أعالم النبالءالذهبي،  )6(

  28/193: تاريخ دمشقبن عساكر، ا )7(



  .)1(ونفس عصاٍم سودت عصاما
وترسم المصادر عالقة شٍد وجذب بين معاوية وعبد اهللا بن الزبير؛ فكالهما عرف مـواطن               
قوة اآلخر، وكذلك نقاط ضعفه، ووجد كل واحد منهما سبيال للتعامل وفق مقتضيات الحال، ولعل               

: واحٍد منهما نحو اآلخر، قال ابن عبد ربه يصف مجلسا لهمـا           الرواية التالية تبين مدى ندية كل       
لم ال أكون أحق به منك يا       : تنازعني هذا األمر كأنك أحق به مني، قال       : قال معاوية البن الزبير   "

معاوية، وقد اتبع أبي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإليمان واتبـع النـاس أبـاك علـى             
يا بن الزبير، بعث اهللا ابن عمي نبيا، فدعا أباك فأجابه، فما أنـت    غلطت  : الكفر؟، قال له معاوية   

  .)2("إال تابع لي، ضاال كنتُ أم مهديا
ومن صور العالقة بين عبد اهللا ومعاوية، والتي تبين كيف أن معاوية كان يستغل األحـداث                

كيـسا  للخالص إن استطاع من خصومه، وعلى الجانب اآلخر كيف أن عبد اهللا بن الزبير كـان    
فطنا يدري بما يساس ضده من مكائد، فقد تخاصم عبد اهللا بن الزبير مع الوليد بن عتبة، فطلـب                

ما يزال أحـدكم يغلـي جوفـه كغلـي          : من معاوية أن يأخذ له بحقه من الوليد، فقال معاوية له          
ـ   : المرجل على ابن عمه، فإن شئت خلينا بينك وبينه، فأدرك عبد اهللا مقصده، وقـال               ي مـا مثل

فقال معاوية ألبي جهـم     . يهارش به، وعندك قريش واألنصار فاسألهم إن لم تكن تعرف مكانتي          
أمك هند، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وأسـماء         : أعفني، فأصر عليه، فقال   : تكلم، فقال : بن حذيفة ا

أمـا  خير من هند، وأبوك أبو سفيان، وأبوه الزبير، ومعاذ اهللا أن يكون أبو سفيان مثل الزبير، و                
  .)3(الدنيا فلك، وأما اآلخرة فله إن شاء اهللا

لقد أدرك معاوية خطورة عبد اهللا بن الزبير على الخليفة القادم من بعده، وهو يريدها لولـده                 
هم، ألنهم رأوا فـي ذلـك       ، تصدى له فريق من الصحابة وأبنائ      يزيد، وحين أعلن فكرة استخالفه    

قديما البنه عليهم، وهو أقل منهم ورعا وصـالحا،         خروجا على مبادئ اإلسالم، وتخطيا لهم، وت      
  .)4(وأدنى علما

هذا ولم يترك معاوية وسيلة خطابية أوحت إليها داهيته في مخاطبة خصمه القادم عبـد اهللا بـن           
 الزبير إال واستخدمها، ولعله الوحيد من بين معارضيه الذين خاطبهم شعرا، إدراكا منه علم ابن

 :غة ومعاني المفردات، فقالالزبير بالفصاحة والبال

  ـــــــــــــــــــــــــــ       
 .28/194: دمشق تاريخابن عساكر،  )1(

 .4/106: الفريد العقدابن عبد ربه،  )2(

 .196-28/195: دمشق تاريخابن عساكر،  )3(

 .236: الفرق اإلسالمية في بالد الشام في العصر األمويحسين عطوان،  )4(

   



ـ      ر   نهمأيتُ كرام الناِس إن كُفَّ ع
  وال سيما إن كان عفـواً بقـدرةٍ       
  ولستَ بذي لـؤم فتُعـذَر بالـذي    

  كن غشَّا لستَ تعـرف غيـره      ول
   إال نفسه فـي ِفـصاله      فما غشّ 

  وإني ألخشى أن أنالـك بالـذي      
  

  بحلٍم، رأوا فضالً لمن قـد تَحلَّمـا        
  فذلك أحـرى أن يجـلَّ ويعظمـا       
  أتاه من األخالق مـا كـان ألومـا        

   آدمـا وقد غش قبل اليـوم إبلـيس      
  فأصبح ملعوناً وقد كـان مكرمـا       

  )1(أذوت، فيخزي اهللا من كان أظلما     
 

  ه في شعر معاوية المجموعاولمن أراد االطالع على بقية الشعر ير
  :فرد عليه ابن الزبير شعرا

ــده   ــا عب ــذي أن ــمع اهللا ال   أال س
  وأجــرا علــى اهللا العظــيم بجرمــه

ــ ــدرة أغ ــيم ِبق ــالوا حل   رك أن ق
  وجـدتني  زعمـت  قد إن  رمت ما  ولو

   لـك لـم أكـن      وأقسم لـوال بيعـةٌٍ    
  

  وأخزى إله الناس من كان أظلما      
  وأسرعه في الموِبقـات تَقَحمـا     

  ليس بذي حلـٍم ولكـن تَحلّمـا     و
عرين يترك الِقرن َأكْتَمـا     هزبر   

  )2(ألنقضها، لم تنج مني مـسلماً     
 

اهللا بن الزبير، ويخبـره  ويتبين من أبيات معاوية أنه يوجه في طيات هذا الشعر التحذير لعبد         
أن المسامحة الدائمة لن تطول، محذرا إياه من الغش وعاقبة األمور، ومقرعا إيـاه علـى عـدم           

  .البيعة، ولزومه الطاعة
 نفـسه معارضـا   فيما أنكر ابن الزبير على معاوية هذا الخطاب، ورد عليه بأسلوبه الشعري        

اللقاء والقتال، وتبين لمعاوية اسـتحالة رضـي    من تنفيذ ما قد هدد به، ألنه أسد في           إياه ومحذرا 
  .عبد اهللا بن الزبير في إعطاء البيعة ليزيد، مهما كانت النتائج

وال يجد معاوية سبيال وهو ينصح ابنه يزيد قبل وفاته من أخذ الحيطة والحذر من ثالثة نفر، في                  
: ذا األمر إال ثالثة نفـر     إني لست أخاف عليك أن ينازعك في ه       : "مقدمتهم ابن الزبير، فقال البنه    

   ثم بـدأ معاويـة بتحليـل مـا هـم     )3("عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبير، والحسين بن علي 
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ       
 .206: شعر خلفاء بني أمية )1(

 .نفسه، والصفحة نفسها )2(

تاريخ الطبري، . 4/175: العقد الفريدابن عبد ربه، . 2/109: البيان والتبيينالجاحظ،  )3(
 . وفيه أن النفر أربعة بزيادة عبد الرحمن بن أبي بكر5/322: الطبري



فأما عبد اهللا بن عمر، فرجل وقرته العبادة، وتخلى عن          : "عليه وفق رؤيته ألحوالهم آنذاك فيقول     
لب، وم األسد، ويروغ روغان الثع الدنيا، وشغل نفسه بالقرآن، وال أظنه يقاتل، وأما الذي يجثم جث          

ن أمكنته فرصة وثب، فابن الزبير، فإن هو فعل واستمكنت منه، فقطعـه إربـا إربـا، إال أن             وإ
يلتمس منك صلحا فإن فعل فاقبله واحقن دماء قومك تُقبل قلوبهم عليك، وأما الحسين بن علـي،                 

ه وسلم، وال أظن أن أهل العراق تارك      فإن له رحما وحقا، ووالدة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و           
  .)1(حتى يخرجوه عليك، فإن قدرت عليه فاصفح عنه

ولما جاء نعي معاوية وتولى يزيد الخالفة من بعده، حرص اآلخر على أخذ البيعة من عبـد                 
اهللا بن الزبير راغبا أو كارها، فأرسل إليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان واليه على المدينة، وقد                  

مكة خشية لقاء الوليد، وعاد إلى البيت الحرام حيث الهدوء          رأى عبد اهللا بن الزبير أن يرحل إلى         
والصفاء، وقد سلك طريقا غير طريق المسافرين لهذا الهدف، وخوفا من لحاق رجال الوليد بـن         

ى والي المدينة الوليد بـن      ، مما أثار غضب يزيد عل     )2(عتبة به، وكان معه أخوه جعفر بن الزبير       
  .)3(هـ60سعيد األشدق، وذلك سنة ، فعزله وولى مكانه عمرو بن عتبة

فقد استطاع أن يكسب عطف المـسلمين مـن         ،  وبهذه الخطوة التي تمت لعبد اهللا بن الزبير         
، وبدأ يستريح ويهدأ، وينمـي قـواه        )4("إني عائذٌ بالبيت  "حوله وتأييدهم له، مستعطفا إياهم بقوله       

  .)6(، ولم يفض بإفاضتهم)5(ويحرض الناس على بني أمية، ذلك أنه لم يصّل وراء والتهم
لقد أحب الناس عبد اهللا بن الزبير، وما زال عائذا بالبيت يـستميل النـاس إليـه، ويلتقـيهم                   

علما بأنهم كـانوا يتحلقـون      ف الناس حوله، وتركوا غيره،      ويبهرهم بتقواه، وطول صالته، فالت    
الزبير على حاله، وكـان  ، وبقي أمر عبد اهللا بن )7(حول الحسين بن علي وهو في مكة حلقا حلقا    

واهللا ال أريد إال اإلصالح وإقامـة الحـق، وال          : "يقول لرواد بيت اهللا الحرام ناشرا دعوته إليهم       
  .)8("ألــتمس جمــع مــاٍل وال ادخــاره، وإنمــا بطنــي شــبر أو أقــل، يكفينــي مــا أمــأله

  ـــــــــــــــــــــــــــ   
تاريخ الطبري، . 4/175: العقد الفريد، ابن عبد ربه. 2/109:البيان والتبيينالجاحظ،  )1(

 . 5/322:الطبري

 .209-28/208:تاريخ دمشقينظر ابن عساكر،  )2(

 .2/31:اإلعالم بالحروب الواقعة في صدراإلسالمالبياسي،. 5/343: الطبري، تاريخ )3(

 .262: األخبار الطوالالدينوري، . 3/84: مروج الذهبالمسعودي،  )4(

 .28/208: تاريخ دمشقابن عساكر،  )5(

 .5/343: تاريخ الطبريلطبري، ا )6(

 .229: األخبار الطوالالدينوري،  )7(

 .5/332: أنساب األشرافالبالذري،  )8(



  .)1("ال حكم إال هللا"وكان شعاره 
وبدأت تتهيأ أسباب الخالفة لعبد اهللا بن الزبير ، خاصة بعد أن انتصر في حربه على  يزيـد             

 جانب يزيد على تأييد عموم المسلمين له        ه عمرو بن الزبير إلى    يبن معاوية، ولم يؤثر وقوف أخ     
، وسارعوا إلى مساندة عبـد اهللا بـن الزبيـر    )2(في حصار الكعبة، بل أغضب المسلمين غزوها 

  .والوقوف إلى جانبه بال خشية
وهناك عوامل ساعدت على التفاف الناس حول عبد اهللا بن الزبير لنشر دعوتـه وتأسـيس                

  .عامل الدينيحزبه ، أهمهما العامل السياسي، وال
أما العامل السياسي، فكانت محاوره متعددة، أهمها جعل خالفة بني أمية وراثيـة، وتـركهم               
ألمر الشورى واالنتخاب الذي كان سائدا من قبل، فكره المسلمون هذا األمر، واشـتد غـضبهم                

  .على بني أمية وعلى الدولة األموية
فيها، ومن الصعب على األمويين جعلها       اكما كانت الحجاز زمن يزيد مهملة ال حراك سياسي        

قوة متينة تردف قوتهم في الشام، مما جعل مساحة الحركة وحريتها لعبد اهللا بن الزبيـر تقـوى،         
أن الحجاز منذ مقتل عثمان كـان قـد    : وتترعرع بعيدا عن خصومه، ويذكر المستشرق فلهوزن      

، يتحركون للمطالبة بهـا  الخالفة مما جعل بعض أبناء الصحابة الطامعين في   . )3(أصبح ركنا ميتا  
  .)4(معتبرين أنفسهم أحق من يزيد بن معاوية لهذا األمر

كما كان لسياسة يزيد في تعيين الوالة، وضعفهم في القيام بمهامهم الموكلة إليهم، وخاصة في               
، فبدال مـن أن يكونـوا يعملـون         وية معارضيه واستمالة بعضهم إليه    الحجاز األثر البالغ في تق    

لح يزيد، نراهم يميلون إلى عبد اهللا بن الزبير، بل ويساعدونه في تسريع تسيير األمور إلـى     لصا
 لواقـع حـال     النموذج الحي جانبه، ولعل عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب والي يزيد على مكة             

ـ  . )5("أنت أحب إلي من أوالد الطلقاء" الوالة، فهو القائل لعبد اهللا بن الزبير    د حتى أن والـي يزي
عمرو األشدق األموي لم يجد من يرسله لقتال ابن الزبير سوى أخيه عمرو بن الزبير مع نفـر                  

 ابـن  معقليل من الجند، وكانوا كارهين لذلك، ويظهر ذلك من خالل معاتبة يزيد له على تساهله           
  الزبير،

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
 .5/160: الطبقاتابن سعد،  )1(

أن قتل " ، وفيه333-5/332: األشراف أنساب البالذري، .8/181: والنهاية ةالبدايابن كثير،  )2(
 "عبد اهللا بن الزبير أخاه عمرا كان أول ما نقمه الناس عليه

 .195: تاريخ الدولة العربية )3(

 .نفسه، والصفحة نفسها )4(

 .3/324:  أنساب األشرافالبالذري، )5(



  .)1("لم يكن معي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته: "فيقول
أما العامل الديني، فكان حجة المعارضين أن يزيد بن معاوية غير مؤهل دينيا للخالفة، أمـا                
ابن الزبير، فهو رجل صالح، نقي، تقي، وأظهر الزهد في الدنيا، وأحسن العبادة مـع الحـرص           

  .)2(على الخالفة
 قتـل   وكان لألحداث التي حصلت في عهد يزيد ما هيج عواطف الناس دينيا ضده، في عهده              

الحسين بن علي، وعدد كبير من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفي عهـده أيـضا                   
  .)3( الدماء في حرم اهللا تعالىتاستبيح الحرم، وانتهكت حرمة المدينة، ثم حرمة الكعبة وسفك

ومما عرض من صور ليزيد في أثناء األحداث التي وقعـت إبـان    : "غير أن هناك من يقول    
، إال أن اآلخرين كانوا     ...ؤكد محاوالت يزيد المتعددة الحتواء المشكالت التي واجهها         خالفته، ت 

يواجهون هذه المحاوالت بالرفض، ولم يعطوا يزيد الفرصة ليظهر مدى اسـتحقاقه وصـالحيته         
  .)4( الدولة والرعيةنلتولي أمر المسلمين، والقيام بشؤو
جهدت نفسها لتلصق أسباب األحـداث علـى        أن المؤلفة قد    ذلك  ولست أميل إلى ذاك الرأي      

المعارضة زمن يزيد، متجاهلة تسلسل األحداث الرافضة لواليتـه، باعتبارهـا أول سـبق فـي           
اإلسالم، إذ عدت الخالفة وراثية من يوم واليته، وهنا أساس الـرفض، وترتبـت خلفـه كـل                  

  .األحداث
  . يزيد، أضف إلى ذلك إحراقهاكما وكانت وقعة الحرة وغزو الكعبة نقطة سوداء في خالفة

وقد كثرت الروايات حول حريق الكعبة، ومن يتحمل مسؤولية ذلك اإلحراق، لكن الطبـري              
  :)5("وأخذوا يقذفون البيت بالمنجنيق وهم يرجزون: "نسب ذاك اإلحراق إلى أهل الشام، فقال

  نَرمي بها أعواد هذا المسجِد  خَطّارة مثل الفنيق المزبد
 حيث أن رجال من أصحاب ابـن       )6(.سبب اإلحراق إلى جماعة عبد اهللا بن الزبير       ثم عاد ونسب    

  ، على رأس رمح له، فطيرت الريح به، فضربت أستار الكعبة،)نارا(الزبير أخذ قبساً 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
 .2/101: اإلعالم بالحروبالبياسي، . 5/498:  تاريخ الطبريالطبري،  )1(
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والحقيقة أن تبعة هذا الحريق تقع علـى الخـصمين          " ،  )1(، والحجر األسود  ما بين الركن اليماني   
المتحاربين، فما كان البن الزبير أن يعوذ بالبيت الحرام ليناوئ خصمه ويحل القتال فيـه، كمـا                 

  )2("كان على الخصم أن يحاصر ابن الزبير حتى تخور قواه، ويستنفد موارده
بد اهللا بن الزبير في مكة، وصلت أنباء وفـاة يزيـد            وفي أثناء قتال جيش يزيد بن معاوية ع       

، فثار أهل المدينة من جديد على الوالي األموي، وعينوا واليا           )3(هـ64ألهل المدينة، وذلك سنة     
، ووصل الخبر إلى عبد اهللا بن الزبير قبل أن يصل إلى جيوش الشام، وكانوا قد ضيقوا                 )4(غيره

  .)5("اتلون وقد مات صاحبكم، وفي رواية أخرى، طاغيتكمعالم تق"الخناق عليه، فأخذ يناديهم 
وعندما أدرك الحصين بن نمير صدق النبأ، رأى أن ال حاجة لمواصلة القتال، ودعـا إلـى                 

إن : "الصلح مع عبد اهللا بن الزبير، وذهب إلى أبعد من هذا الكالم، فمما قاله لعبد اهللا بن الزبيـر             
  .)6(ذا األمر فهلم نبايعكهذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس به

ولعل الحصين بن نمير كان يريد مبايعة عبد اهللا بن الزبير أمام الجيش بجموعـه الغفيـرة،                 
  .ففيه أشراف الشام وساداته، وفرسانه

وكان يريد من عبد اهللا بن الزبير الخروج معه إلى الشام لتتم البيعة هنـاك، فينـال رضـى                  
يجرؤ أحد للمطالبة بالخالفة من بعده، كما وطالبه بعـدم طلـب            أشراف القوم، وتهدأ الفتنة، وال      

  .)7(الثأر على من قُتل من جموع جيشه
وهنا كان وضع عبد اهللا بن الزبير في أفضل أحواله، لكنه وقع تحت الشك والريبة، مخافـة                 

ل وبعد مشورة قـا . أن يغدر به، ومخافة أن يخسر رجاله ومؤيديه إذا ما تركهم وخرج إلى الشام      
 وأخذ  )8("أما دون أن أقتل بكل رجل من أهل الحرة عشرة من أهل الشام فال             : "للحصين بن نمير  

لقـد  : غضب ذلك الحصين وقال له    وت مرتفع، فأ  الحصين يكلمه سرا، وهو يكلمه عالنية، وبص      
  )9(.كذب من زعم أنك من دهاة العرب، أكلمك سرا وتكلمني جهرا؟

  ـ ــــــــــــــــــــــــ       
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ها غلطة سياسـية، فقـد   وقد ندم عبد اهللا بن الزبير على عدم إجابة الحصين بن نمير باعتبار   
أما أن أسير إلى الشام     : "بعث برسالة إلى الحصين بن نمير بعدما عاد بجيشه إلى الشام يقول فيها            

  .)1("فلست فاعال، وأكره الخروج من مكة، ولكن بايعوا لي هناك، فإني مؤمنكم وعادل فيكم
دعوتـه إال  وباءت محاولته في أخذ البيعة من أهل الشام بالفـشل، فقـد رفـض الحـصين              

  )2(.بحضوره إلى الشام
وقد عاب كثير من المؤرخين على ابن الزبير رفض دعوة الحصين بن نمير لعبـد اهللا بـن                  
الزبير الخروج معه إلى الشام، وعدوا خروجه ضروريا لتثبيت أمره وعـدم اخـتالف النـاس                

  .)3(عليه
 باسـتطاعة عبـد اهللا أن       لم يكن : "رأيا مغايرا، إذ يقول   زلهايم  بينما رأى المستشرق رودلف     

يقبل هذا الشرط دون التنصل من قضيته، وإن رفضه لهذه البيعة المشروطة يؤكـد لنـا ثباتـه                  
  )4(".وتمسكه بهدفه في إعادة مكانة مكة والمدينة

 الحـصين    بذلك كيف تمكن عبد اهللا من استمالة القائد األموي بهذه السرعة؟ يعني          : ثم يتساءل 
لنا ذلك على أن ارتباط الخالفة في مطلع العهد األموي كـان بـشخص              أال يد : بن نمير، فيجيب  ا

  )5(الخليفة، وليس بساللته؟
غير أن تساؤل رودلف زلهايم، وإن بدا في اللحظة األولى منطقيا، ويقود إلى االستنتاج الذي               

 لما غفل عن مغزى الحصين بن نمير في سرعة االسـتجابة؛  يه، غير أن الحقيقة جانبته    توصل إل 
 كان يخشى هدر الدماء، والبالد أصبحت بال خليفة، فلمن يقاتل، ومن أصال المقتـول؟ فكـان                 إذ

حقن الدماء ثمنا يستحق وقف القتال، ويستحق إبرام صلح سريع، ومنعا للدخول في فتنة كبـرى                
لكن ثمة رأي آخر عند عبد المنعم ماجد حين عقب على كالم الحـصين لعبـد            . ال تُعرف عقباها  

 كان سببا في إضعاف حركتـة الحقـا،         - يعني عبد اهللا   -إن بقاءه في مكة   : " لزبير قائال اهللا بن ا  
  )6("ألنها بلد حرام ال يقاتل فيها، ولو أنه قاتل فيها فإنه يسيء إلى حرمة الكعبة

وانتقلت الخالفة بعد يزيد إلى معاوية بن يزيد، غير اآلهل للخالفة والراغب عنهـا، حيـث                
  لد أموركم،وال المتحمل تبعاتكم، فشأنكم أمركم فواهللا لئن كانت الدنيا لقد نلنا وما أنا المتق: "قال

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
 8/181:البداية والنهاية: ابن كثير. 5/502: تاريخ الطبريالطبري،  )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها )2(
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  .)2"(واهللا ما ذقت حالوة خالفتكم، فكيف أتقلد وزرها؟"وهو القائل . )1("منها حظا 
وأما أهل البصرة، فقد بايعوا عبيد اهللا بن زياد مبايعة مؤقتة، ثم بايعوا عبد اهللا بـن الزبيـر                   

 واضـطرب   )3(أيظن ابن مرجانة أننا ننقاد له في الجماعة والفرقة؟        : خالصا من بني أمية قائلين    
 على المهلـب  األمر وكاتبوا عبد اهللا بن الزبير ليوجه لهم من يقيهم شر الخوارج، فوقع اختيارهم    

  .بن أبي صفرة، فبقي واليا عليها ، إلى أن جاءها مصعب واليا فاستتب أمرهاا
وبعد معاوية بن يزيد ،ضعف شأن بني أمية القيادي ، وتوالت األمصار بعقد البيعة لعبـد اهللا                 

  )4("أمير المؤمنين"بن الزبير، فأعلن نفسه خليفة المسلمين، ولقب نفسه ا
أجمع عليه المسلمون كلهم، من إفريقية إلـى خراسـان، حاشـا            : "زموفي بيعته، قال ابن ح    
  )5("شرذمة وهم أهل األردن

وقد تباينت المصادر في تحديد تاريخ دقيق لبيعة عبد اهللا بن الزبير، فمن قائل أنه بويـع لـه        
بويع البن الزبيـر    : قال ثالث ، و )7(هـ64آخر في السابع من رجب سنة       قال  ، و )6(بعد وفاة يزيد  

أنه بويع البن الزبير في : ، وفي وفيات األعيان  )8(د أن أقام الناس نحوا من ثالثة أشهر بال إمام         بع
  .هـ64، أي سنة وفاة يزيد بن معاوية )9(السابع من رجب من السنة ذاتها

وتذكر دراسة في خضم هذا الموضوع أن سبب امتناع ابن الزبير عن إعالن خالفتـه فـي                 
ه أراد أن يظهر أمام المسلمين بمظهر المطالب الوحيد بالحق الـشرعي   خالفة معاوية الثاني، كون   

  .بين المسلمين )10(في إعادة األمر شورى
 في تلك الفترة، فقد توالت كمـا  ةي لسير األحداث السياسي   ِعذلك الرأي بعيد عن المنطق الطَّب     و

  . وقبل بذلكسبق قبل قليل، وفود البيعات البن الزبير من األمصار، وطالبته بالخالفة،
  ـــــــــــــــــــــــــــ        
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كما وأنه أبدى رغبة جامحة عبرت عن مدى حرص عبد اهللا بن الزبير على الخالفـة حـين      
ين بن نمير المبايعة من أهل الشام، وأوكل له األمر في ذلك، ولـو كانـت دون                 طلب من الحص  

  .المثول أمامه
 للمسلمين؛ حيـث سـير الـوالة،        اأمير بن الزبير، وبدأ ممارسة العمل       استتب األمر لعبد اهللا   

  .، وبدأ يطوع خصومه)1(فأبقى من أبقى، وعين مكان من أقال من الوالة
على أخذ البيعة من معارضيه وهم قلة من أصـحاب الـصحابة،     وحرص عبد اهللا بن الزبير      

إني ال أنـزع يـدي مـن جماعـة     : " أمثال عبد اهللا بن عمر الذي أبى أن يعطي البيعة له، فقال        
  .)2("وأضعها في فرقة

ومن معارضي عبد اهللا بن الزبير الهاشميون، وعلى رأسهم عبد اهللا بن عباس، وعلـي بـن             
  .)4(-ابن الحنفية– بن أبي طالب ، ومحمد بن علي)3(الحسين

والحقد  بين عبد اهللا بن الزبير وبين آل هاشم قديم يفسره قول عبد اهللا بن الزبيـر فـي رده                 
، ويـذكر علـي     )5("لقد كتمت بغضك وبغض أهل بيتك منذ أربعين سنة        : "على عبد اهللا بن عباس    

  .)6(تفوا ضد بني أميةحسني الخربوطلي أن هذا الخالف القديم قد تالشى، ورأوا أن يتكا
وسرعان ما تبدد ذاك االتفاق بين عبد اهللا بن الزبير، وبين آل هاشم وفق رواية الخربوطلي،               

  .وذلك النتهاء المصلحة التي جمعت بينهما
وعلى النقيض من ذلك، اختلفت المصالح، وتأججت النفوس، وانبعثت األحقاد، ولعلها أقـوى             

زبير دأب على إسقاط ذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم من خطبه،             عبد اهللا بن ال    فكانمن سابقتها،   
واهللا ما يمنعني من ذكره عالنية أني ألذكره سراً، وأصلي عليه، ولكن            : "ولما سئل عن ذلك، قال    

رأيت هذا الحي من بني هاشم إذا سمعوا ذكره اشرأبت أعناقهم، وأبغـض األشـياء إلـي مـا                    
  .)7("يسرهم
  ـــــــــــــ ــــــــــــــ       
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وإني ال أرى أي صـحة      : "فيقول: وينكر محمود الرويضي هذه الرواية، وينسفها من أصلها       
  )1("إن وصلت العداوة بين ابن الزبير وبني هاشم إلى أكثر من ذلكولهذه الرواية، حتى 

 اهللا بن الزبير يناصـب بنـي        وأرى أن رواية العقد الفريد، قد تكون صحيحة، ولم ال، وعبد          
ويتربص بهم، ويبعد كل ما قد يرفع من شأنهم، وقد علل سبب عدم ذكر الرسـول                ،  هاشم العداء 

كما أن األحداث التـي     .  هاشم عليه  ال يقترب من وصف الحال الذي كان بنو       عليه السالم تعلي  لهم  
 وسجنه له في حجرة زمـزم، لمـا   -ابن الحنفية–حصلت مع عبد اهللا بن الزبير ومحمد بن علي     

  .تؤكد مثل تلك الرواية، وإمكانية حدوثها، ل)2(امتنع عن بيعته
وقد استنجد ابن الحنفية بشيعة أهل الكوفة، فبعث إليه المختار بن أبي عبيد الثقفي جماعة من                

  .)3( حقنا للدماءهالشيعة وخلصوه من سجن عبد اهللا بن الزبير، ومنعهم قتال
لثقفـي؛ فقـد قتـل سـنة         بن أبي عبيد ا    رولم يطل شأن محمد بن الحنفية طويال، وال المختا        

 إلى الكوفة ومعه المهلـب بـن أبـي          ، بعد أن سير له مصعب جيشا ضخما، توجه به         )4(هـ67
إنا ندعوكم  : " عبد اهللا بن الزبير، فقالوا     ا إلى الكوفة، حاورهم مصعب بمبايعة     صفرة، ولما وصلو  

  .هى بمقتله، ودار قتال وسجال انت)5("إلى كتاب اهللا وسنة نبيه، وبيعة األمير المختار
ولعل عبد اهللا بن الزبير كان يلتمس قيام حركة، أو ثورة تعمل على مناوأة األمويين، خاصة                

فكانت حركـة التـوابين، ومناوأتهـا       . وأنهم يتطلعون إلى العراق، نظرا ألهميتها لكال الجانبين       
زبيريـون أيـديهم    األمويين أكبر األثر في مساعدة عبد اهللا بن الزبير وتثبيت خالفته، ولذا مد ال             

للتوابين، في الوقت الذي اجتمع الزبيريون والتوابـون فـي كـراهيتهم ومعارضـتهم للدولـة                
  )6(.األموية

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
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امية، لم يخـسر  وقد تم ما أراده عبد اهللا بن الزبير؛ فقد انشغل األمويون بالتوابين في حرب د      
خاللها عبد اهللا بن الزبير سوى تقديم النصح واإلرشاد من خالل قائده زفر بن الحـارث لقـادة                  

ـ فقد استفاد مـن نتـائج   التوابين، مدركا أن الدخول في معركة كهذه غير محمودة النتائج،     هحرب
 ينوي إعادة   مدمرة مع األمويين في مرج راهط، ومع قبائل الجزيرة، فأصبح منهك القوى، وال            ال

  .)1("واهللا لو أن خيولي كرجالي ألمددتكم: "الكرة مرة ثانية، ولذلك نراه يقول لهم
لقد كانت حركة التوابين فرصة البن      : "ما ذهب إليه محمود الرويضي حيث يقول      ووهنا أتفق   

لزبير وابن ا "،    )2("الزبير كان بإمكانه أن يستغلها لصالحه وليتخلص بواسطتها من أكبر خصم له           
  .)3("لم يقدم مساعداته للتوابين، تاركا األمور تسير في مجراها دون أن يتابعها

 عبد اهللا بن الزبير عن التوابين، وعدم نصرته لهم، فانقـضوا            لما تخلى ن  وقد استفاد األمويو  
على العراق، عصب دولة ابن الزبير، وقضي فيها على أخيه مصعب ذراعه األيمـن، وسـوطه       

  .واجهةاألقوى في الم
 الحلفاء، فقد كانت الخـوارج فـي   ة الفرص وتفويتاعإضوقد يؤخذ على عبد اهللا بن الزبير  

، وقاتلت معه قتاال شديدا، ثم أرادوا أن يقفوا علـى       )4(صف عبد اهللا بن الزبير في حصاره األول       
علـه لـيس   تقاتلون مع رجل ال تدرون ل  : "مبادئ عبد اهللا بن الزبير ليتأكدوا منها، فقالوا لبعضهم        

  .)5("، سلوه عن عثمان، فإن برئ منه كان وليكم، وإن أبى كان عدوكم...على رأيكم 
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 .4/6: التاريخ

، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير 171: لزبيرحركة عبد اهللا بن امحمود فالح الرويضي،  )2(
1990. 
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 .5/564: تاريخ الطبريالطبري،  )4(
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ولكن عبد اهللا بن الزبير قد خشي هذه المحاورة، وكان إلى جانبه عدد قليل مـن أصـحابه،                  
  .)1(هم إلى موعد يناظرهم فيه، وقد هيأ أصحابه وهم مشدودون إلى سالحهمفوعد

، ولكنهم في نهايتها يرون أن عبد اهللا بن الزبير قـد خـرج            )2(وتطول المناظرة بين الفريقين   
ـ           ن يعلى مبادئهم، وعزموا على عدم مد يد العون له، والبقاء معه، وقد دارت معـارك حاميـة ب

 وتولى محاربتهم المهلب بن أبي صفرة، وانتصر علـيهم، ووصـف            الخوارج وبين الزبيريين،  
 ووضـع   -يقصد الخوارج – مولما نزل المهلب بالقوم خندق عليه     : "الطبري تلك المعارك، بقوله   

المسالح وأذكى العيون، وأقام األحراس، ولم يزل الجند على مصافهم والنـاس علـى رايـاتهم                
كلون بها، فكانت الخوارج إذا أرادوا بيـت المهلـب        وأخماسهم، وأبواب الخنادق عليها رجال مو     

  )3(".وجدوا أمرا محكما، فرجعوا، فلم يقاتلهم إنسان قط كان أشد عليهم وال أغيظ لقلوبهم منه
ويذكر هنا أن مصعبا قام بعزل المهلب بن أبي صفرة عن قتال الخوارج، وجعل مكانه عمر                

نقضاض عليه، بعدما علموا بعزل المهلب، ولم       ابن عبيد اهللا بن معمر، فوجد األزارقة فرصة لال        
  )4(.يستطع صدهم

وهذا اإلخفاق في قتال األزارقة والخوارج، وضعف موقف مصعب بن الزبير أمام خصومه،             
جعل أخاه عبد اهللا يقوم بعزله، ويعين ابنه حمزة بن عبد اهللا بن الزبير مكانه، وكان أول شـيء                   

، وبقي مقيما فـي     )5(ال الخوارج، إال أن المهلب رفض ذلك      فعله هو دعوة المهلب إلى العودة لقت      
 أمر الخوارج إلى قائد جديد هو قطري بن الفجاءة، ولم تثمر محاوالت حمـزة           سند، وأ )6(البصرة

  .)7(في القضاء على الخوارج 
ودخل في زحمة الصراع هذه العدو األكبر لعبد اهللا بن الزبير، أال وهـو عبـد الملـك بـن       

  .ص به وبأخيه مصعب من قبلهمروان، المترب
ولم يكن عبد اهللا بن الزبير ليغفل مناطق األمويين في الشام ، فقد أرسل أخاه مـصعبا إلـى                   

ـ قائدهم ناتل بـن قـيس الجـذامي ، و         ، بعد أن كان دخلها      ) 8(فلسطين   ،)9(ب علـى أهلهـا    تغلّ
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 .106-3/105: مروج الذهبالمسعودي،  )8(
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وأرسل حنتف بن السجق إلى وادي القرى، وأمره أن يجعلها مركزا لقواته فـي انطالقهـا إلـى       
  .)1(نواحي الشام

، قبلهـا   ...فلم ير عبد الملك     : "أما عبد الملك بن مروان، فوصف حاله هذه المسعودي بقوله         
وفي ذلك داللة واضـحة  . )2("، وال أحسن وجها، وال أبسط لسانا، وال أبسط جنانا منه         أشد ضحكا 

على أن عبد الملك بن مروان صاحب سياسة وحنكة في األزمات، ال تبدو عليه عوامل الهزيمـة          
، ...وكان عبد الملك أعظم النـاس عدالـة         : "ويقول ابن خلدون عنه   . أو االنكسار أمام األحداث   

  .)3("اس وابن عمر إلى بيعته عن ابن الزبير وهو في الحجازوعدول ابن عب
ويصور المستشرق رودلف زلهايم حال عبد الملك بن مروان، الشاب وهو يبلغ األربعـين،              

 مـع  )4(وهو يفوز على عبد اهللا بن الزبير الذي يحقق كل الشروط الضرورية للتأهب واالنتصار           
  :)5(لى أمريني زمن قريب، ومرد ذلك إالتغيير ف عبد الملك بإمكانية ضآلة اعتقاد

 علـى بقـاء   الم تلق خالفته أي مقاومة في الشام، حتى وال من قبيلة كلب مع حرصه        : األول
  .الخالفة في يد أسرة يزيد لمصالحها الشخصية

كانت مدينة القدس في عهد النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم مكانا مقدسا للمـسلمين،          : والثاني
الملك ما تبقى في يد األمويين من األمصار قيمة دينية وسياسية خاصة بها، فقـد               ولكي يمنح عبد    

  . مكة وينافسها في اجتذاب الحجاج المسلمينيقابلسعى لجعل القدس مكانا 
ولعل هذا االستنتاج فيه شيء من البعد عن فهم الواقع الديني للمسلمين، والكاتب مستـشرق،               

دسين للمسلمين، فمهما فعل عبد الملك بن مروان لن يستطيع          ال يعرف التفاضل بين المكانين المق     
 الكعبة المشرفة بالمكانة الدينية، أو أن يصرف عيون المـسلمين           تقابلإقناع المسلمين بأن القدس     

عن الحج إلى بيت اهللا الحرام ويستبدلوه بالقدس كما حاول أن يفعل ذلك أبرهـة الحبـشي قبـل                
  .اإلسالم

نتاجه هذا، عندما اشتد الصراع بين األمـويين والزبيـريين علـى           وقد يكون توصل إلى است    
  العراق والحجاز، ذلك أن كال الجانبين كان يستهدف استئصال اآلخر، وزاد من قوة ابن الزبيـر               
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 علـى األمـاكن      سـيطرته  -إضافة إلى شخصيته ومكانته المرموقة بين الصحابة والتـابعين        -
 تشترك فيها سنويا أعداد هائلـة مـن      اإلسالمية المقدسة في الحجاز، حيث تقام شعائر الحج التي        

ن األقاليم واألمصار كافة ، وكان عبد اهللا بن الزبير يغتنم هذه المناسبة ويأخذ البيعـة                المسلمين م 
، وهو أمر قد جعل األمويين يتخذون الوسائل للحيلولة دونـه،    )1(منهم لنفسه، دون الخليفة األموي    

  .)2(والقيام بمحاوالت جادة للقضاء على ابن الزبير
 األموية على عبد اهللا بن الزبير بـشكل يـسهل     وقد لخص الباحث أحمد حسن بكار الحمالت      

  :)3(تتبعه، كما يأتي
 في عهد يزيد بن معاوية، أرسلت الحملة المشهورة بقيادة مسلم بن عقبة، فقد احتل المدينـة        -

تاركا أمر مكة من بعده إلى الحصين بن نمير الذي آثر الرجوع إلى الشام بعدما ترامى إليه نبـأ                   
  .وفاة يزيد

ويع عبد الملك بالخالفة، قرر إرسال عروة بن أنيف إلى المدينة ومعه سـتة آالف   بعد أن ب  -
 تحركات قوات ابن الزبير، وظل على هـذا          وأمره أن يعسكر خارج المدينة، ويراقب      من الشام، 

 .الحال شهرا، حتى أمرهم عبد الملك بالعودة إلى الشام

القضاء على عبد اهللا بن الزبيـر       ب لوكّالذي   حملة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الحجاز،         -
 .، لما توفرت له من أسباب القوة والقدرةنهائيا 

 أدرك عبد اهللا بن الزبير خطورة الوضع الذي أصبح عليه نتيجة تلك الحمالت المتكـررة،            -
ت طاقاته العسكرية والماديـة، فأصـبح     ة التي شاغلها قد أنهكته، واستنفد     كما وأن قوى المعارض   

وأخذ يتطلع إلى العراق بعد أن شعر أهلها بخيبة أمل كبيـرة            . بد الملك بن مروان   صيدا سهال لع  
أن مصعبا قدم بوفود من أشراف أهـل        : من تصرفات عبد اهللا بن الزبير معهم، ويروي الجاحظ        

العراق بعد القضاء على ثورة المختار، والخوارج، وبمساعدتهم قدم إلى عبد اهللا بن الزبير فـي                
يا أمير المؤمنين، قد جئتك بوجوه أهل العراق، ولم أدع لهم نظيرا، فأعطهم مـن               : مكة، وقال له  

  واهللا لـوددت أن لـي بكـل       : ، ولم يرق هذا الكالم لعبد اهللا، ونفر في وجوههم، وقـال           )4(المال
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 وقد أخـذ فـيهم هـذا        )1(. عشرة من أهل العراق رجال من أهل الشام، صرف الدينار بالدرهم          
أهل العراق، وأحببت أهل الشام، وأحب أهل الشام        أحبك  : "الكالم، وأرادوا االبتعاد عنه، فقالوا له     

 .)2("عبد الملك بن مروان

 لهم، وأن اتصاالتهم بأعدائـه  م، أهمها أنه فقد ودهسلبية عبد اهللا بن الزبير آثار   وكان لموقف 
باتت تكون مثمرة، خاصة بعد أن عزل أخاه مصعبا، األمير الذي أحبـوه، وولـى مكانـه ابنـه      

ك مصعب أن استمرار الوالء بحاجة إلى البذل والعطاء ، غير أن عبـد اهللا               حمزة، وقد كان يدر   
بن الزبير كان على عكس أخيه مصعب في العطاء، وقد عدَ شحيحا في أغلب المـصادر التـي                  

، مـن  )4("أكلتم تمري، وعـصيتم أمـري  "، ولعل في مقولة عبد اهللا بن الزبير   )3(تناولته بالدراسة 
  .دم قناعته في العطاء، وإن أعطى فهو بال فائدةالداللة الواضحة على ع

ويذهب صاحب األغاني أن سبب عزل عبد اهللا بن الزبير ألخيه مصعب يعود إلنفاقه المـال             
يمي، وحتى قال فيه أنس بن أبـي أنـاس           عائشة بنت طلحة بن عبد اهللا الت       الزائد في زواجه من   

  :)5(مخاطبا عبد اهللا بن الزبير
  رســالةًأبلـغ أميــر المـؤمنين   

   الفتاة بـألف ألـف كامـل       ضعِب
  لو ألبي حفـص أقـول مقـالتي       

 

  مــن ناصــح لــك ال يريــد خــداعاً 
ــاً  ــوش جياع ــادات الجي ــت ق   وتبي

   الرتاعــامثثــتك مــا أبوأبــثُّ

 
ولما عاد مصعب بن الزبير والياً للعراق من جديد حاول لم فرقة أهل العـراق مـن جديـد                   

؛ عطاء الصيف ،    )6(جعل ألهل العراق عطاءين كل سنة       وألجل هذا ، أعاد سياسة بذل العطاء و       
وعطاء الشتاء ، وهدفه من ذلك تحريض أهل العراق ضد األمويين الذين يشكلون خطراً علـى                
الدولة الزبيرية، خصوصاً وأن عبد اهللا بن مروان كان يعلم حال العراق حينما كان حمزة واًليـا                 

  . في عهده اعليها ، والحال التي أصبحت عليه
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 الخروج إلى مصعب للقضاء عليه وأخذ العراق منـه حتـى خـرج              أن عزم عبد الملك   ما  و
فة لنفسه وثار على عبد الملك ، ولمـا         بن سعيد األشدق أحد زعماء بني أمية مدعياً الخال        اعمرو  

علم عبد الملك بحاله قفل راجعاً إلى دمشق ودارت بينهما حوارات ووساطات توصلوا خاللها أن               
، ثم تمكـن    )2( ورضي عبد الملك بذلك إلى حين      )1(يكون عبد الملك الخليفة وله من بعده الخالفة         

، ولكـن مـا   ... ك تبقي علي إذا أبقيت عليك واهللا لو أعلم أن: " منه وألقى القبض عليه وقال له      
 ، وقـام عبـد      )3(" اجتمع رجالن قط في بلدة على مثل ما نحن عليه إال أخرج أحدهما صاحبه               

 ، والتحـق أوالده وإخوتـه       )5( فهرب من معه وانضموا إلى عبد اهللا بن الزبيـر            )4(الملك بقتله   
 التي قرأت ما يظهر مدى الفائـدة التـي    ولم أجد في المصادر    )6(بمصعب بن الزبير في العراق      

عمل على تحصيلها ابن الزبير من تلك األحداث ، بينما كان عبد الملـك بعـد أن أجهـز علـى       
منافسه يتجهز للخروج إلى مصعب وبدأ حملته على زفر بن الحارث المتحصن بقرقيسيا واستمر              

ر جراء ذلك مصعب سـنداً       وقد خس  )7(يقارعه حتى استسلم له الرجل ضمن شروط وافقا عليها          
  .يعتمد عليه

بدأت الثارات العصبية تطل برأسها في العراق ، وبدأت تعادي الحركة الزبيرية، خاصة فـي     
 الخـروج بـأموال   ه ، عندما أرادعهد حمزة بن عبد اهللا، حينما خرج عليه مالك بن مسمع وقوم      

صعب بن الزبير عبيـد اهللا       كما خرج على م    )8(البصرة ، فاعترضوه قاصدين األموال التي معه      
، وبدأ عبد الملـك     )9(، وذلك بإيعاز من عبد الملك بن مروان       الحر وخالد بن عبد اهللا بن خالد      بن  ا

حرضـهم عليـه    ، وإلى المخلصين والمقربين من مصعب لي      يرسل بكتبه إلى أشراف أهل العراق     
 وأمر آخـر  10(" ما شئتم اصنعوا" ولما علم مصعب بذلك ، قال غير مباٍل         ويطالبهم بالطاعة له،    

حرص معاوية على تمتين صالته بالقبائل النازلة بالـشام         : " ال بد أن يذكر في هذا المجال وهو       
فـالوازع  "،  )11(" وإلحاحه الشديد على إشعارهم على أنهم عصبته المفضلة وأنهم أهلـه وسـنده            

   )12("لوظيفة السياسية للعصبيةبأشكاله المختلفة هنا إنما يكون مصدره في القوة والقهر متمثال في ا
  ـــــــــــــــــــــــــــ        

الطبري ،  . 286: األخبار الطوال  ، الدينوري ، 5/227 : الطبقاتينظر ، ابن سعد ،  )1(
 .5/156 : العقد الفريد ، ابن عبد ربه ، 141-6/140: تاريخ الطبري

 .5/156 : العقد الفريد ، 286:  األخبار الطوال الدينوري ، )2(
 .5/157 ، العقد الفريد ، 6/144: الطبري تاريخالطبري ،  )3(
 .55/22: تاريخ دمشق، ابن عساكر )4(
 .286 ، األخبار الطوالالدينوري ،  )5(
 .4/89 : الكامل في التاريخ ، ابن األثير ، 180: نسب قريش الزبيري ،  )6(
 .4/115:  الكامل في التاريخ ، ابن األثير ، 3/112 : مروج الذهبينظر المسعودي ،  )7(
  .79-21/78 :  نهاية األرب ، النويري ،156 _ 6/155:  تاريخ الطبري ينظر الطبري ، )8(
 .الخروج على مصعب، وفيها تفاصيل 133-6/128: تاريخ الطبريينظر الطبري،  )9(
 .6/160: تاريخ الطبريالطبري ،  )10(
 .50: النزاع بين أفراد البيت األموي ودوره في سقوط الخالفة األمويةرياض عيسى،  )11(
، مجلة جامعة  الملك العصبية الخلدونية ووظيفتها االجتماعية والسياسيةمحمد الدقس،  )12(
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وإن صحت هذه الرواية فيكون بذلك قد عجل في القضاء على إمارته وخالص العراق مـن                
هـارة  الـشجاعة والم  بين يديه ، ولكني أرى أن مثل هذا القول ال يصدر من إنـساٍن عـرف ب                

ن عبد الملك قد قرر خوض اللقاء معه بنفسه ، فهو يعـي خطـورة خـصمه                 والمراوغة حتى إ  
لو وجهت أهل الشام كلهم فعلم مصعب أني لست معهم لهلك الجـيش             : " وشجاعته ، وفيه يقول     

   .)1("كلهم 
ق إن مصعب بن الزبير قد قتل المختار ، ودانت له أرض العرا           "  مخاطبا أهل بيتِه     وقال فيه 

 ترون ؟ فتكلم بشر بن مـروان ،       آمنه أن يغزوكم في عقر داركم ، فما       ، وسائر البلدان ، ولست      
واصـيك ،   تستجيش جنودك ، وتضم إليه ن     أرى أن تجمع أطرافك ، و     : يا أمير المؤمنين    : "فقال  

  )2("وتسير إليه ، وتلف الخيل بالخيل ، والرجال بالرجال

عب في العراق بالحجاج بن يوسف الثقفـي ، حيـث           استعان عبد الملك في الخروج إلى مص      
أمر الناس بااللتحاق بجيش عبد الملك ، فكان ال يمر على بيت رجل تخلف إال أحرق عليه بيته،                    

فلمـا  )3(" ارفق بهم فإنه ال يكون مع الرفق ما تكره ومع الخرق ما تحب            : " فكتب إليه عبد الملك   
   )4(.رأى ذلك أهل الشام خرجوا 

 ، والتقى الجيشان ، جيش عبـد الملـك وجـيش            )5( الملك بجيشه حتى دخل مسكن     تقدم عبد 
   هـ71 سنه )6(مصعب بدير الجاثليق

ودار قتال عنيف بين الجيشين كانت الغلبة فيه لعبد الملك بعد أن تخلى عن مـصعب أغلـب              
بن األشـتر  براهيم قادته وأصحابه ، وتركوه في المعركة وحيداً ولم يبق معه إلى ابنه عيسى ، وإ     

 وقد حاول مـصعب أقنـاع ابنـه    )7( وإخالصاً  لمصعب رغم علمه بأنه سيقتل     الذي أظهر وفاءاً  
الهرب من المعركة والتوجه إلى عمه عبد اهللا بن الزبير ، ليخبره بخذالن أهل العراق له                بعيسى  

ـ          )8(، فرفض ذلك ، وقاتل إلى جانب أبيه حتى قتل            د  ورأى محمد بن مروان أن يطلب مـن عب
  يا مصعب ، هلم إلي ، أنا ابن عمك،: "  وقدم إليه وقال له )9(الملك أمان مصعب ، فأمنه ،

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
 .526 : األخبار الموفقياتابن بكار ،  )1(

 .157-6/156: تاريخ الطبريالطبري ،  .  310 : األخبار الطوالالدينوري ،  )2(

 .127: خاص الخاصالثعالبي،  )3(
 .5/158: العقد الفريد  عبد ربه ، ابن )4(
 .21/121 : ، نهاية األربالنويري  )5(
  .2/503 : معجم البلدان: دير الجاثليق ، موضع غربي نهر دجلة ، ياقوت  )6(
  . 530: األخبار الموفقيات ابن بكار ،  )7(
 .3/296 : نهج البالغةابن أبي الحديد ،  . 6/158 :تاريخ الطبريالطبري ،  )8(
 .3/115 : هب مروج الذالمسعودي ، )9(



   )1("فأنشدك اهللا في نفسك .... محمد بن مروان ، وقد أمنك أمير المسلمين على نفسك 
، )2( رفض ذلك وأبي دعوة عبد الملك أن تكون األمور شورى في الخالفـة               اغير أن مصعب  

 )3( اهللا بن ظبيان وقتله، وحز رأسـه       دواستمر مصعب يقاتل حتى أثخن بالجراح ، فخرج إليه عب         
ق إلـى بيعتـه     ابنه عيسى بدير الجاثليق ثم دعا أهـل العـر         مر عبد الملك بدفن مصعب مع ا      وأ

  .)4(فبايعوه
وكان لمقتل مصعب بن الزبير أثر كبير على الحركة الزبيرية ، وفاجعة أكبر للموالين لعبـد                

؛ امل إسـقاطها    اهللا بن الزبير ، وخسارة العراق من قبضة الحركة الزبيرية كانت عامال من عو             
  .)5(ألن عوامل صمود الحجاز قد فقدت فاعليتها بسقوط العراق

ولم يجد عبد اهللا بن الزبير بداً من إعالن أمر مقتل أخيه بعد أن سكت عنه فترة من الزمن ،                    
يتكلم في أمر مقتلـه     لم  أمالً في إبقاء الروح المعنوية عاليه لدى أهل الحجاز ، ولكن لم يبق أحد               

  . وعبد اهللا لم يتكلم بعد)6(" العبيد واإلماء في سكك المدينة ومكة تحدث بذلك " حتى قيل 
ثم قام وخطب خطبة مؤثرة نعى خاللها أخاه ، وذم أهل العراق الـذين خـذلوه ، واحتـسبه          

  .)7(شهيداً عند اهللا ، ثم تفاخر بنفسه وأبيه ونسبه
  أهلها، وعين علـيهم قة نصره، ودانت له العراق، وبايعه  بدأ عبد الملك بن مروان يشعر بحقي      

  .)8(الوالة، وبعث الحجاج بن يوسف الثقفي مع جيش لحرب عبد اهللا بن الزبير بمكة
ورأى عبد الملك فرصة لمخاطبة أهل الكوفة قبل عودته إلى دمشق، فـصعد منبـر الكوفـة      

  .منددا بعبد اهللا بن الزبير، الذي رفض الخروج من مكة لمواجهته، كما فعل هو
  ـــــــــــــــــــــ ــــــ        

 .3/115: مروج الذهبالمسعودي،  )1(
 .3/77 : تاريخ ، ابن خلدون ، 4/106 : الكامل في التاريخ: ابن األثير  )2(
تاريخ  ، الطبري ، 313 : األخبار الطوال ، الدينوري ، 531 : األخبار الموفقياتابن بكار ،  )3(

 .5/159 : العقد الفريد ،ابن عبد ربه . 6/195: الطبري
 .3/79 :  تاريخ:ابن خلدون   . 3/115 : مروج الذهبالمسعودي ،  )4(
 .224 :مالمح التيارات السياسية إبراهيم بيضون ،  )5(
 .3/119 : مروج الذهبالمسعودي ،  )6(
عيون  ، ابن قتيبة ، 541-540 : األخبار الموفقياتابن بكار ، : الخطبة طويلة وينظر فيها  )7(

:  العقد الفريدبد ربه، ، ابن ع6/166: الطبريتاريخ ، الطبري . 241-2/240 :األخبار
5/160-161. 

  .3/117: مروج الذهبالمسعودي،  )8(



إن عبد اهللا بن الزبير، لو كان خليفة كما يزعم لخرج ، فآس بنفسه، ولـم        : " ومما قاله عبد الملك   
ان إني استعملت عليكم بشر بن مروان، وأمرته باإلحـس        : "، وقال أيضا  )1("يغرز ذنبه في الحرم     

    )2(إلى أهل الطاعة، والشدة على أهل المعصية
تجهز الحجاج بجيشه ورأى عبد الملك أن يوصيه خيرا فيمن يسالمه، وأوصـاه خيـرا فـي        

 ولم تكن له أطمـاع سياسـية كمـا     ، )3(عروة بن الزبير، وأال يمسه بسوء، إذ كان أموي الهوى         
   .)4(كانت ألبيه وأخويه عبد اهللا ومصعب

 عندما اشتد الحصار عليه وكاتب أهل العـراق  -ويضي وضع ابن الزبير   ويصف محمود الر  
وكان عليه من البداية أن يقوم بمعاملة أهل العراق معاملـة حـسنة، ليكـسب    : " فيقول -في ذلك 

ـ    موقفـه نتيجـة   صعوبةوالءهم له، إال أن إدراكه جاء متأخرا لهذه الحقيقة، وذلك بعد أن شعر ب
  .)5("لتشديد الحصار عليه 

حين دخل الحجاج مكة، دخل عبد اهللا وأصحابه عائذين بالكعبـة، وحـين رميـت الكعبـة          و
، خرج أصحاب عبد اهللا بن الزبير من الكعبة، طالبين األمان ألنفسهم، عدا عبـد اهللا                )6(بالمنجنيق

  .)7(الذي أشارت عليه أمه أسماء بنت أبي بكر أال يستسلم إال للحق
تياطاته العسكرية لمواجهة األمر، وأدرك أن المعركة فاصلة ال         وقد أخذ عبد اهللا بن الزبير اح      

مكة، وهو يدرك طبيعة مكة الجبلية، ولهذا كـان يحـذر         ل  ولعله استفاد من حصاره األول     محالة،
من بقي معه من أن يستولي أهل الشام على جبلي مكة، كما ووضع في كـل ثغـرة مجموعـة                    

وهم على ذلك فـيهم مـن   )8("هل البيات من أصحابهفكانت مسالحة كثيرة يطوف عليها أ   "مسلحة،  
الجوع ما يمنع القتال، وال يقدرون على حمل السالح، وعبد اهللا في المقام يصلي كأنـه شـجرة                  

 كأنها خرطت وما يصيبه منهـا شـيء ولـم يفـزع     اقائمة ما ينثني، تهوي الحجارة ململمة ملس    
روان وقت أوصاه بالكعبـة خيـرا، وأال   ولعل الحجاج قد خالف وصية عبد الملك بن م         . )9(منها

يهتك أستارها، وأن يأخذ على ابن الزبير بشعابها، وفجاجها، وأنفاقها، حتى يمـوت جوعـا، أو                
  .)10(يخرج عنها مخلوعا

  ـــــــــــــــــــــــــــ         
 .6/164: ، تاريخ الطبريالطبري )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها )2(
وبعد مقتل عبد اهللا بن الزبير هرب عروة مع الحجاج .  3/120 : مروج الذهبالمسعودي،  )3(

 .315: ، مستجيرا بعبد الملك فأجاره، الدينوري، األخبار الطوال مإلى الشا
 1976، 4ع5، المورد،م76:عروة بن الزبيرخليل إبراهيم،  )4(
 1990، رسالة ماجستير،الجامعة األردنية، 226،حركةعبد اهللا بن الزبيرمحمود فالح الرويضي،)5(
 .314 : األخبار الطوالالدينوري، )6(
 .316-314 نفسه،)7(
 .28/234 : تاريخ دمشقابن عساكر، )8(
 .نفسه، والصفحة نفسها)9(
 .7/116 :أنساب األشرافالبالذري، )10(



وأكثر الروايات في المصادر تذكر أن الحجاج قد ضرب الكعبة بالمنجنيق،ويذكر الـبالذري             
 منادي الحجاج في الناس أن انصرفوا إلى بالدكـم، فإنـا نعـود              ونادى: " قول منادي الحجاج    

  .)1(بالمنجنيق على الملحد ابن الزبير
وطال حصار الحجاج لعبد اهللا بن الزبير، وخسر قواه العسكرية والمادية، وحيل بينه وبـين               

: ، فقالوا ضهار من األعراب تُقَعِقع ِوفَا    المساعدات الخارجية، ومن غريب الروايات أنه قدم إليه نف        
فإذا مع كل امرئ منهم سيف ، كأنها شـفرة وقـد            -قدمنا لنقاتل معك ، فأعنّا على قتال أعدائك       "

ن حـديثكم   ال قربكم اهللا، فواهللا إن سالحكم لرث، وإ       : يا معشر األعراب    : خرج من غمده، فقال   
  .)2("رب، وأعداء في الخصب ، فتفرقوا عنيلغث، وإنكم لعيال في الح

ه الرواية ، فربما خشي الزبير منهم على نفسه وجماعته، مخافـة أن يكونـوا   وإن صحت هذ 
  .حام  دخلوا إليه ليتمكنوا منه عند االلتأعوانا لجيش الحجاج

وازداد األمر صعوبة على ابن الزبير وأصحابه، وبدأت المجاعة تطل برأسها على من بقـي       
 أثنـاء   )3( لـه وقـسمها بـين أصـحابه        منهم، حتى أكلوا لحوم البراذين، وذبح ابن الزبير فرسا        

الحصار،وهذا يخالف الروايات التي وصفت المجاعة في عهد الحصار وقالت أن بيـوت ابـن               
  .)4(الزبير كانت مملوءة قمحا وشعيرا وتمرا وذرة

 عبد الملك يزيدون من شدة الحصار وتضييق الخناق على عبـد اهللا بـن الزبيـر،                دبدأ جنو 
ويلك يا ابـن ذات     :"الفتك بروحه المعنوية القتالية فنادى عليه مناديهم      قاصدين النيل من عزيمته و    

   .)5("النطاقين، اقبل األمان، وادخل في طاعة أمير المؤمنين
عالم تقتلون أنفسكم، من خرج إلينا فهو آمن، لكم عهد اهللا           :" والحجاج يصيح بمن معه ويقول    

فخرج الناس ينسلون حتـى    : قال  . )6( دمائكم   ، واهللا ال أغدر بكم، وال لنا حاجة في        ..... وميثاقه
خرج من أصحاب ابن الزبير نحو من عشرة آالف مقاتل ، فلقد رأيت عبد اهللا  وما معـه مـن                     

  . )7(أحد
ل الحرب بين ابن الزبير ، والحجـاج  فلم تز:"  الطبري عن تلك الفترة في روايته  ثوقد تحد 

ـ حتى كان قبيل مقتله وقد تفرق عنه أصحابه وخرج      الحجـاج فـي أمـان ،    ىأكثر أهل مكة إل
  . )8(بن الزبير كانا ممن خرجا ا شديداً ، حتى أن حمزة ، وخبيب ، وخذله من معه خذالن.......

  ـــــــــــــــــــــــــــ         
  .7/119: أنساب األشراف البالذري،  )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها )2(

 .7/121نفسه، )3(

 .نفسه، والصفحة نفسها )4(

 .5/165: العقد الفريده، ابن عبد رب )5(

 .28/225 : تاريخ دمشقابن عساكر ،  )6(

 .نفسه ، والصفحة نفسها  )7(

  . 4/123: الكامل في التاريخابن األثير، :  وأنظر6/188، تاريخ الطبريالطبري،  )8(
  



عطاء األمان لعبد اهللا بن الزبير وقبوله له ، وأرسـل لـه الوفـود ،                الحجاج إ وعبثا حاول   
  . )1(اهللا كان دائماً يرفض األمان لنفسه والشخصيات ، لكن عبد 

ولعل توجه عبد اهللا بن الزبير إلى أمه أسماء لما خذله أصحابه يستشيرها ، يبين حاله علـى                 
   .)2(أتم وجه ، وأن أمره بات وشيكاً

 عبد اهللا بـن الزبيـر ، وأنـه          ا آل إليه  اج بن يوسف الثقفي ضعف الحال التي      وأدرك الحج 
يه وقتله لكنه خشي إن فعل ذلك أن يثار قومه له ، وأراد أن تشارك جميع                بإمكانه االنقضاض عل  

   )3(األمصار ألمره 
وليس عبد اهللا بن الزبير بالرجل الذي يستسلم ، رغم قلة رجاله ، بل أخـذ يـشحن الهمـم                    
وينزع الخوف من قلوب رجاله ، وخطب في رجاله خطبة طويلة يشجع أصحابه على مصارعة               

: وال يلهينكم السؤال عني ، والتقـولن   : " فظة على رباطة الجأش ، ومما قاله        السيوف ، والمحا  
   :)5( ثم أنشأ يقول)4(أين عبد اهللا بن الزبير ؟ ، أال من كان سائالً عني فإني في الرعيل األول 

     
  يا رِب إن جنود الشام قد كثـروا       
     كن مضطهدنيف الرِإني ح يا رب  

  

  بيِت أستارا كوا من ِحجاِب ال   وهتَّ 
  فابعث إلي جنوداً منك أنـصارا     

 
 ة ليلة خلت من جمـادى     وقتل عبد اهللا بن الزبير يوم الثالثاء ألربع عشر        . ثم ترجل الفارس    

  . )6( هـ 73األولى سنه 
حمل الدعوة مـن    ا من آل الزبير      أحد  أن ْلقَ الزبيرية إلى األبد ، ولم ي      الحركةوبمقتله انتهت   

ن عبد اهللا بن الزبير كان قد عهد الخالفة ألحد إن حّل به مكروه ، غير أن ابـن    بعده، ولم يذكَر أ   
بكار يشير في إحدى رواياته أن عبد اهللا بن الزبير كان يعهد إلى ولده عباد بن عبـد اهللا ،وهـو             

إذا "  ، وكان يوليه قضاء مكة ، ويستخلفه إذا خرج إلى الحج ، فظن النـاس ،  )7(عظيم القدرعنده، 
  )8(" يعهد إليه باإلمرة .... بد اهللا بن الزبير حدث حدث بع

  ـــــــــــــــــــــــــــ         
  .7/125 : أنساب األشرافالبالذري ،  . 121-3/120 : مروج الذهبالمسعودي ،  )1(
:  تاريخ الطبريالطبري ،  . 315-314 : األخبار الموفقياتابن بكار، : الخطبة موجودة في  )2(

 .282- 3/281 : نهج البالغة أبي الحديد ، ابن . 6/187-188

 .225 :عبد اهللا بن الزبيرالخربوطلي ،  )3(

ابن  . 325 ، 1/324 : صفوة الصفوة ، ابن الجوزي ، 6/191 : تاريخ الطبريالطبري ،  )4(
 .3/89 :  تاريخ:خلدون 

 .5/365 : أنساب األشراف: البالذري  )5(

ابن  . 4/126 : ر الكامل في التاريخابن األثي . 188 ، 6/187: تاريخ الطبريالطبري ،  )6(
 .89-3/88 : تاريخخلدون ، 

 .36 : جمهرة نسب قريشالزبير بن بكار ،  )7(

 .39: نفسه  )8(



منهم العلمـاء ، والفقهـاء   هذا وانصرف باقي آل الزبير إلى الحياة المدنية والعلمية ، فأصبح   
   )1(اهللا بن الزبير وغيرهمبنه هشام ، وعباد بن عبد والمحدثون ، كأمثال عروة بن الزبير ، وا

ولعل عدم وجود من ينهض بالحزب الزبيري من جديد بعد مقتل عبد اهللا بن الزبير يعود إلى                 
  . عليها الحزب والدعائم السياسية التي ارتكز عليها  السياسية التي أنشئعوامل الحزب

وتتلخص دعـائم   )3( ، حزب عبد اهللا بن الزبير لما دعا لنفسه          )2(فهو حزب الشخص الواحد     
   -:هذا الحزب على عدة عوامل أهمها 

 وقد )4(والبد من قصرها على األكفياء. كان يرى عبد اهللا الخالفة حقا لقريش وحدها/1
تأكدت له كفاءته بعدما رشحته خالته عائشة إلمامة الناس ، وبعد موت معاوية لم يجد من هو 

  .أحق منه بالخالفة 
ما ثار عليه الثوار ، فأخلفه داره ، تأسياً بإنابة رسول اهللا تأمير عثمان بن عفان له ل/ 2

  .صلى اهللا عليه وسلم ألبي بكر ليصلي بالناس في مرضه األخير

 صالت ، أبوه ابن عمة رسول اهللا  اهللا ، فهو متصل برسول اهللا بعدةصلته ونسبه برسول/ 3
م ، وأحد المبشرين بالجنة ، وهو ، وابن أخي خديجة أم المؤمنين ، وهو من السابقين في اإلسال

 . حواري رسول اهللا ، وعبد اهللا بن أسماء بنت أبي بكر ، وخالته عائشة أم المؤمنين 

عارض الزبيريون فكرة التوريث التي أوصى بها معاوية ليزيد ، ورفضوا  مبايعة يزيد / 4
 . من بعده 

ور له بذلك، على يزيد بن تميز عبد اهللا بن الزبير بالتقوى والصالح ، وشهد الجمه/ 5
 . معاوية الذي اتهمه الجمهور بالخالعة والفجور 

غضب عموم الناس من المسلمين على بني أمية الستباحتهم المدينة ومكة ، وقتلهم الحسين /6
 . وألنهم حولوا الخالفة  من أمر الشورى إلى توريث الخالفة . بن علي وآل البيت ا

   .باعتبار مكة والحجاز من رموز اإلسالما إال في الحجاز،فة ال يكون مركزهإن الخال/ 7
  ـــــــــــــــــــــــــــ         

  182-5/178 : الطبقاتينظر ابن سعد ،  )1(
، رسالة  الحزبية السياسية منذ قيام اإلسالم حتى سقوط الدولة األمويةرياض عيسى ،  )2(

  191 ص:م 1990دكتوراة، جامعة دمشق، 

السياسة : عزيزة بابتي  . 223 : الفرق اإلسالمية في الشعر األموي: النعمان القاضي  )3(
 89 : أدب السياسة في العصر األمويأحمد الحوفي ،  . 150: واألدب في العهد األموي

 89 : أدب السياسة في العصر األمويأحمد الحوفي ،  )4(

  
  



لتي استند عليها ووجد    إال أن الحزب الزبيري قد فشل على الرغم من تلك الدعائم والركائز ا                 
من يسانده عليها بيد أن ثمة عوامل أدت إلى انهيار الخالفة الزبيرية تعددت بين عوامل عامـة ،                  

  )2( ، وإدارية)1(وخاصة
عـاة يحملـون    من العوامل العامة أن الحزب كان يدور حول شخص بعينه ، ليس لديـه د                   

اري الذي شاع بالمدينة والحجاز ، بـين         اصطدم الحزب بالتطور الحض    مبادئه وينشرونها ، وقد   
الطبقة االرستقراطية المترفة ، كما اصطدم بالصراع القبلي بين اليمانية والمضرية ، ومن جهـة               

   )3(.أخرى ظهرت أحزاب ذات عقائد فكرية ، ودينية 
ية أضف إلى هذا القول أن حزب عبد اهللا بن الزبير لم يستند إلى مبادئ ثابتة ، وليس له إستراتج                  

واضحة نحو شمولية النظرة للمجتمع ، فلم يظهر كحـريصٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ علـى حقـوق المحـرومين ، أو                  
  .  اهتمامه على العنصر العربي ، دون غيره قتصرالمحتاجين أو المدافع عن المظلومين ، وا

 بن الزبير فرصـة     ولعل في محنة الموالي ما يؤيد هذا الكالم إذ وجد الموالي في خالفة عبد اهللا              
االنقضاض على الدولة األموية ، ظناً منهم أن خالفته ستحميهم ، وهم في العراق ليسوا بالعـدد                 

 ، وقد عبر عن ظلمهم الذي ألـم بهـم    طاء والفيء القليل ، لكن عبد اهللا بن الزبير حرمهم من الع         
   )4(من عبد اهللا بن الزبير ما مثله شعراً أبو حرة مولى خزاعة 

العوامل الخاصة ، ما عرف عن عبد اهللا بن الزبير من صـفات ال تلتقـي     ومن    
والخالفة ، فعرف عنه القسوة ، والحدة ، والبخل ، وعدم الثقة ، ولعل في رواية الحـصين بـن              
نمير حينما عرض عليه التوجه إلى الشام ورفضه ذلك ما يدل على هذا القول ، وذهب إلى أبعد                  

 كنت عاهدت اهللا ال يبايعني    : " ل الحجاز وهو بينهم رافضاً بيعتهم       من ذلك حينما قال في حق أه      
 ومن تسرعه ، وحدته حينما نفى بني أمية عن الحجاز ونـدم             .)5(أحد فأقيله بيعته إال ابن صفوان     

على ذلك ، إضافة إلى قتله أخيه عمراً حينما خرج عليه والتحق باألمويين، ومما يروى في بخله                 
لو كان لعبد اهللا سـخاء مـصعب   : فقال ... ث على عبد الملك بن مروان  إذ دخل زفر بن الحار    

ومن العوامل اإلدارية ، سوء التـصرف       . )6(وكان لمصعب عبادة عبد اهللا لكانا كما شاء المتمني        
مع الثورات والنزاعات ،وعدم استغاللها لصالحة ،فقد أخفق في كسب الخوارج إلى جانبه، لمـا               

   )7(علهم يشنّون عليه حرباً شديدة في العراق أنهكته اقتصادياً وعسكرياً حاوروه في مبادئه ،مما ج
  ـــــــــــــــــــــــــــ         

  .77 : األدب الزبيري في العهد األموي: ثريا ملحس  )1(
رسالة ماجستير ، الجامعة األردنية ،  . 238 ، حركة عبد اهللا بن الزبير: محمود الرويضي  )2(

1990 
 77 : ألدب الزبيري في العهد األمويا: ثريا ملحس  )3(

 في الشعر المجموع في هذا "أبي حرة"وانظر شعر  . 113 : تاريخخليفة بن خياط ،  )4(
  .الخصوص

 .5/162 : العقد الفريدابن عبد ربه ،  )5(

 . 170/ 3: كتاب اإلمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،  )6(

 1990 ماجستير الجامعة األردنية ، ، رسالة242، حركة عبد اهللا بن الزبيرمحمود الرويضي،  )7(



لي ، مما جعل خصمه يأخذ الوقت الكـافي لترتيـب            بالشيعة أيضاً ، وبالصراع القب     وانشغل
أمور بيته الداخلي في الشام ، فبدل انشغاله فيه ، أنشغل في عقـر داره وفـتح المجـال أمـام                     

  .)1 (األمويين للتخطيط والتدبير له
 خرج مره إلى    هل تلك األحداث بقي في الحجاز ، ولم يذكر أن         ومن الغريب أن عبد اهللا في ك      

األمصار الطائعة له لفض نزاع ، أو قيادة جيش ، أو تلمس أوضاع مما فتح المجال أمام والتـه                   
  .  في أغلب األحيان  بأعدائه واستمالة األمويين لهمللالتصا

م يدم هذا الحزب طويالً فقـد       وهكذا انتهى الحزب الزبيري ، بانتهاء عبد اهللا بن الزبير ، ول           
  . سنوات إال قليال العشر  بن الزبير وهي فترة ال تتجاوز امتد من عهد يزيد إلى نهاية عبد اهللا

_ هي فترة الخالفة الزبيريـة       _ ددةوبعد هذا التطواف السريع المحصور في فترة زمنية مح        
 الوضع ، فإن التأكـد مـن      وبعيداً عن حكايات اإلخباريين غير الموثوقة في بعضها  ، وقصص          

الروايات في أكثرها أمر عسير المنال ، يحتاج إلى نظرة العلم والتدقيق والتمحيص بين المنطـق   
والمعقول وتطابق الروايات وفق تسلسلها الزمني في المصادر التاريخية ، بعيداً عـن روايـات               

  . الشك والتزوير ، الخارجة عن المنطق والمقبول 
خنا مكتوب بأيدي البشر ، فهو حركة حياة تعج بكل ما فـي اإلنـسان مـن          أن تاري  وال أنفي 

  .إرادات وشهوات ورغبات 
وإن ما أريد الوصول إليه أن حقبة من تاريخنا الماضي، وعلى الرغم من أهميتها، وفـرض               
واقعها على عامل التأريخ ، إال أنه ُأغفل تدوينها تدوينا مستقال، بل ووجـدناها ضـمن تـدوين                  

خ للدولة األموية، وهذه الحقبة التي ُأغفل تدوينها هي فترة الخالفة الزبيرية والتي استمرت              التأري
ألكثر من عشر سنوات، عن قصد أو غير قصد، فتارة وجدناه ضـمن الحـديث عـن الدولـة                   
األموية، وتارة أخرى ضمن الحديث عن الحركات الخارجـة عـن الدولـة األمويـة كالـشيعة          

 الزبيرية لـم تـسيطر علـى معظـم          حركةيرها من الثورات، وكأن ال    والخوارج والمرجئة وغ  
 كون لكتابة التاريخ القـديم ترتيـب      األمصار اإلسالمية فترة بقائها، وأرى أنه من اإلنصاف أن ي         

  :آخر وهو
هـ، ثم الخالفة األمويـة     73-63: هـ ، ثم الخالفة الزبيرية    63-41:الخالفة األموية األولى  

ا، فإن التأريخ القديم ال يأتي على ذكر الخالفة الزبيرية من قريب أو             هـ وهكذ 132-73: الثانية
  .بعيد، وبهذا نكون قد أعدنا للخالفة الزبيرية الحق التاريخي الذي تستحق 

  .هذا على الرغم من أن سلسلة الحكم األموي لم تنقطع
  ـــــــــــــــــــــــــــ         
  1990: رسالة ماجستير ، الجامعة األردنية  . 242 ، ن الزبيرحركة عبد اهللا ب: محمود الرويضي) 1(
  



  
  

                              
  

  :الفصل األول                        
  

  :موضوعات شعر الحركة الزبيرية              
      
  المديح -     

   الهجاء-     
  الرثاء-     

  الحماسة والحرب-     

   االستعطاف-     
   اللوم والشكوى-     
  النصح واإلرشاد-     

                     
  
  
  
  
  
  



  موضوعات شعر الحركة الزبيرية
واكب الشعر أحداث الحركة الزبيرية من بدايتها إلى نهايتها ، شأنه في ذلك شأن الشعر في                      

رك فـي   العصر األموي، حيث كثرت األحزاب السياسية فيه ، وتفاعل الـشعر معهـا ، واشـت               
،  شعره كما لباقي األحزاب األخرى، يناضل ، ويقارع الحكم آنـذاك            وللحزب الزبيري  ،  أحداثها

  .كل يدافع وينافح عن رأيه الذي يراه 
وكان للحزب الزبيري شعراؤه غير عبيد اهللا بن قيس الرقيات، نحـو أبـي وجـزة الـسعدي،                  

 طاقاتهم الشعرية  وغيرهم، جعلواث القيسي، وأيمن بن خريم،   وإسماعيل بن يسار، وزفر بن حار     
ع، في خدمة الحزب الزبيري، وتركوا لنا إرثا وافرا من الشعر بدا واضحاً خالل الشعر المجمـو    

ن الفترة التي حكم فيها الزبيريون كانت شحيحةً بالمواكبة الشعرية، كما           بحيث ال أستطيع القول إ    
شعر الذي صاحب الحركة الزبيريـة      إذا أردنا أن ننظر في ال     :"ذهب عباس الجراوي حيث يقول    

  .)1("ونتعرف إلى الشعراء الذين واكبوا هذه الحركة فإننا ال نكاد نجد شيئاً ذا بال 
    وهذا القول غير دقيق ، وأظنه اعتمد في حكمه هذا على الروايات التي أسندت البخل لعبـد                  

والسبب أن عبد   :" عليه ، فقال    اهللا بن الزبير وكانت سبباً في عزوف الشعراء عنه وقلة الوافدين            
 سبباً فـي قلـة      فقد عده  وهذا الحكم غير دقيق      )2 ("اهللا كان بخيالً مقترا على نفسه وعلى الناس         

الشعر الذي واكب الحركة الزبيرية، فحقيقة الشعر المجموع تخالف منطقه وحكمه ، أضف إلـى               
لشعر في العصر األمـوي ،      وشموله لموضوعات ا   ،ذلك تعدد موضوعات شعر الحركة الزبيرية     

إذ تراوحت بين المدح، والرثاء، والهجاء، والوعيد والتهديد، والتحريض، والـتهكم والـسخرية،             
وغيرها من الموضوعات الجزئية والكلية في الشعر داخل القـصيدة          ... واالستعطاف، والحنين   

ويذهب :" ص حيث يقول  الواحدة ،األمر الذي جعلني أنفي ما قاله النعمان القاضي في هذا الخصو           
هذه إذن أغراض شعر    :"  ويقول أيضا  )3 ("كل شعر الزبيريين في مجال واحد هو مجال السياسة          

 بينما خالفه   )4 (" وموضوعاته، ال تخرج عن هدف الدعاء للعقيدة السياسية واإلشادة بها          نالزبيريي
ار الواضـحة والمبـادئ     الرأي هذا صالح الهادي اذ يرى أن افتقار دعوة ابن الزبير إلى األفك            

   .)5 (المحددة ، كان من أهم العوامل التي أدت إلى قلة حظها من الشعر والشعراء
  ـــــــــــــــــــــــــــ         

  .191 : في الشعر السياسي )1(
 .نفسه ، والصفحة نفسها  )2(
 .504 : الفرق اإلسالمية في الشعر األموي )3(
 .نفسه ، والصفحة نفسها  )4(
 .210 : اتجاهات الشعر في العصر األمويادي ، صالح الدين اله )5(



 يعنـي الحـزب     –كون حوله   وأكثر ما ي  :" عد من سابقيه فيقول     ويذهب شوقي ضيف إلى أب    
لـيس شـعر حـزٍب     من شعر ، نجده في حروب القيسية واليمنية في الشام ، وهـو    –الزبيري  

بينما في موضع آخر له      . )1(  شعر قبلي ال حزبي    بالمعنى المفهوم ، إنما هو هجاء وحماسة، أي         
كانوا يعيشون ال ألنفسهم، وإنما لجماهير أحـزابهم، فعنهـا          : " يعلق على شعراء األحزاب بقوله    

 )2(.. " يتكلمون ولها ينظمون، وباسمها يصيحون في وجه األحزاب األخرى، مجاهدين بألسنتهم 

 إلـى عـدم     –من وجهة نظري     –وهذا االختالف في اآلراء السابقة وتباينه فيما بينهم مرده          
اإلحاطة بجل الشعر الزبيري المنثور بين أمات الكتب ، ودراسة ما تيسر لهم ضمن موضوعات               
األدب األموي بشكل عام، ويؤكد هذا القول ما قاله إحسان النص ومحمد عبد القادر أحمد، وعبد                

ـ يقـصدون عب  -. بشاعر واحد  ولم يظفر الحزب الزبيري إال    :"يدة  الحسيب حم  د اهللا بـن قـيس   ي
وقد تبين لي خالل جمع الشعر أنه كثير ، وقد تراوح بين القـصائد الطويلـة،                 . )3( " -الرقيات

ذات األغراض المتعددة ، وبين القصائد المتوسطة في الطول ، وبين المقطعـات القـصيرة ذات          
   .الغرض الواحد ، وأحيانا ببيت من الشعر يعبر عن فكرة أو رأي أو تأكيد أو تأييد

ز فمنها الطويلة ، ومنها القصيرة ، ومن المالحظ أن المقطعـات القـصيرة              اجي وكذلك األر 
كانت في أكثرها من نصيب الشعراء المغمورين غير المكثـرين ، أو المفقـود شـعرهم لعـدم                  
شهرتهم ، مما يدلل على فقدان كثير من شعر أمثالهم في فترة ال مجال لمثل شعرهم أن يكون له                   

هور أو الحفظ ، ويؤكد هذا القول وجود قصائد طويلة للشعراء المشهورين مثل عبيد              حظ في الظ  
، فقـد اهـتم   .... اهللا بن قيس الرقيات وعبد اهللا بن الزبير األسدي والراعي النميري وغيـرهم     

هم الشعري جيالً بعد جيلً  ظ تراثُِفالرواة بشعرهم ، وح .  
شعر الحركة الزبيرية يقوم على طريقة تقسيم       والسبيل الذي سأسلكه في دراسة  موضوعات        

الشعر إلى موضوعات ، ألقف على المحاور التي تدور فيها األغراض ، إضافة إلـى أن جـل                  
أن فترة الشعر كانت تتـسم      والسيما  الشعر المجموع يقوم على المقطعات ذات الغرض الواحد ،          
سنى للشعراء اإلطالة والمد الـشعري      بالمواجهة والحرب ، ولم تعرف الراحة والسكينة أبدا ، ليت         

فالقصائد الطويلة غالباً ما تقال قبل االلتحام الفعلي في سـاحات القتـال أو    " الذي يحتاجه الشاعر  
   .)4 ("بعد انتهاء الحرب 

وهكذا فقد تنوعت موضوعات الشعر الزبيري ، وأكثرها ورودا المديح بمفهوميه الـسياسي             
  . والتكسب االحترافي

  ــــــــــــــــــــــــــ ـ        
  .93: التطور والتجديد في الشعر األموي )1(
 .38: الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور )2(
ودراسات في أدب ونصوص العصر ، 410:العصبية القبلية وأثرها في الشعر األموي )3(

 .72:وأدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري، 142:األموي
  .1975، القاهرة ،ماجستير، رسالة 541:صفين واقعة في العربي لشعرا، الرجبيعبد المنعم  )4(



  المديح
 )1(المدح حسن الثنـاء وهـو المـديح   : ح من فنون الشعر العربي القديم، وفي اللسان يفن المد 

 على صاحبها، وحبا للجليل من األعمـال        اونشأة المديح عند العرب كانت إعجابا بالفضيلة وثناء       
 شأنه أن يسير باإلنـسان نحـو األفـضل مـن             من را للنبل، وحثا لكل ما    وإكبارا للمرء، وتقدي  

  .)2(األوضاع، وأن يحقق ما ترنو إليه المجتمعات من كمال تنشده
وأكثر المديح في الشعر المجمـوع    . )3(والمدح أنواعه كثيرة ال يكاد يحصره تقسيم أو تبويب        

 قام على المدح الديني واإلشـادة بفـضائل   يقوم على مدح الخليفة، أو القائد، أو الوالي ، ومنه ما         
  .الممدوح، والثناء عليه 

ثـار،  نما ابتدأ فيها بذكر الـديار، والـدمن واآل  إ:" مدح بناء وضحه ابن قتيبة فقال   ولقصيدة ال 
ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد، وألـم الفـراق، ليميـل نحـوه القلـوب               ....فبكى وشكا 

فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق       ....ه إصغاء األسماع إليه   ويصرف إليه الوجوه وليستدعي ب    
الرجاء، وذمامة التأميل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح فبعثـه علـى                 
المكافأة وهزه للسماح، وفضله على األشباه، وصغر في قدره الجزيل، فالشاعر المجيد من سـلك      

  .)4("قسامهذه األساليب وعدل بين هذه األ
يتـصرف للمـديح تـصرف      :" وكذلك فعل القاضي الجرجاني فقال موجها شاعر المديح أن        
  )5("فظرمواقعه، فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة وال

وسبيل الشاعر إذا مدح ملكـا      :"أما ابن رشيق فجاء قوله في المديح أكثر وضوحا حيث يقول          
عل معانيه جزلة، وألفاظه نقيـة غيـر        إلشادة بذكر الممدوح وأن يج    ضاح وا أن يسلك طريقة اإلي   

سوقية، ويتجنب التقصير والتجاوز والتطويل، فإن للملك سآمة وضجرا، وربما عاب           وال  مبتذلة  
  .)6("ألجلها من ال يعاب، وحرم من ال يريد حرمانه

راؤها نحـو  وهكذا فإن قصيدة المدح في الشعر الزبيري كانت حاضرة وبكثرة، وتوجه شـع          
  ،عبد اهللا بن الزبير حينا ونحو أخيه مصعب أحيانا أخرى، إضافة إلى بعض إخوانهم أو والتهم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ         

  .مادة مدح: لسان العربابن منظور،  )1(
 .15:فن المديح وتطوره في الشعر العربيأحمد أبو حاقة،  )2(

 .6: المديحسامي الدهان،  )3(

 .82-1/81:الشعر والشعراء )4(

 .34:الوساطة بين المتنبي وخصومه )5(

  .2/128 :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )6(



ما المعاني التي استخدمها الشعراء : والسؤال المطروح أمام قصائد المدح في الشعر الزبيري
ة الزبيريون في مدح خليفتهم ووالتهم وقادتهم؟ ولإلجابة على هذا السؤال ال بد من السير في ثالث

  .مدح عبد اهللا بن الزبير، ومدح مصعب بن الزبير، ومدح القادة والوالة : محاور تمثلت في 
ن األلفاظ الدينية بدالالتها كانت حاضرة في شعر  إ:ففيما يتعلق بمدح عبد اهللا بن الزبير

المديح الزبيري ، وخاصة في شخص عبد اهللا بن الزبير، ذلك أن تقواه وعدله وزهده، قد جعلت 
شعراء يستثيرون كل معاني الفضائل في مدحه، ويرجون بذلك الوفاء بما في نفوسهم من تقدير ال

وإكبار له ، أكثر مما يودون عطاءه ونواله ، ولعلمهم أن ذلك الجانب المادي ال يتفق مع نهجه 
  .في الحياة وسبيله في الحكم

أبي بكر ، : ر صور الخلفاء استحض عبد اهللا أن يمدح) النابغة الجعدي (فحينما أراد الشاعر
وعمر بن الخطاب، وعثمان بما توحي به هذه الصور من معاني الفضيلة والخير والتمسك 
بمبادئ الدين، وإقامة الحق ، ونشر العدل بين الناس، فضال عما تشير إليه من أمر الخالفة 

  : اإلسالمية بجاللها وقدسيتها، فقال
  نَـا حكَيتَ لنا الـصديقَ حـين وِليتَ       

  في العدل فاستَووا   الناس بين وسويتَ
  أتاك أبو لَيلَى يـشُقُّ بـه الـدجى        
  ِلتَرفَع منـه جانبـاً ذَعـذَعتْ بـه        

 

      ـِدمعم تـاحوالفاروقَ فار وعثمان  
       ظِْلـمالليـل م صباحاً حاِلـك فعاد  
       ـثَمثَمالفَـالِة ع ابـوجى الليل جد  

  وفُ الليالي والزمانرم صصم1( الم(  
 

 عبد اهللا بن الزبير، وأنه خير عندوجاء عبيد اهللا بن قيس الرقيات يكرر معنى التقوى 
  : له ومكانته، فقالاالناس، وزيادة في مدحه نسبه إلى أمه أسماء بنت أبي بكر إعالء

ـ          أنا ِمن أجِلكُم هجرتُ بني زيـ
ــشْتَِهيها ــا نَ ــديار م ــا ال   ودخَلْنَ

ـ     و   ابن أسماء خَير من مسح الركْ
  وإذا ِقيــَل مــن ِهجــان قُــريٍش

 

  ـٍد وِمن أجِلكُـم ُأِحـب أبانَـا        
ــا  ــا أو تَران ــاً أن نَنَالَه   طَمع
ــا ــرهم بنْيانَ ــاالً وخي فَع ـــن  

  )2(كُنتَ أنْتَ الفتى وأنتَ الِهجانَا    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ        
  1قصيدة: ر قيس بن عبد اهللا الجعديشع )1(
  10-7 ، أبيات12قصيدة : د اهللا بن قيس الرقياتيشعر عب )2(



  : ويؤكد هذه المالمح في شخصية عبد اهللا بن الزبير بالل بن جرير حيث يقول 

  مر الزبير عليـك إذ يبنـي العـال         
  ولو أن عبد اهللا فاخَر مـن نـرى        

  رم إذا مــا كــان يــوم نُفُــوِرِهقَــ
ـ   لو   ا فـاتوك إذ جـاريتَهم      شئتَ م

ــراً بهــملكــن أتيــتَ لِّياً بــصم   
 

ــا     ــا العيوق ــى نالت ــه حت   كفي
ــموقَا  ةً وســز ــة ِع ــات البري   ف
  جمــع الزبيــر عليــك والــصديقا
ــا  ــر حقيق ــسبِق المِب ــت بال   ولكن

  )1(ولقد ترى ونرى لـديك طريقـا      
  

 ممدوحه بسمو ورفعة النجـوم والكواكـب فـي        ويالحظ أن بالال قد قرن الرفعة والسمو في   
، وسيد بين قومه جمع خير النسب من جهة أبيه الزبير بن العوام             وأنه إمام يصلي بالناس   السماء،  
   . أبي بكر الصديق خليل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جدهومن جهة

، ير، فهو شاعر بـدوي     اهللا بن الزب    منحى آخر في مدحه عبد         وأما أبو وجزة السعدي فقد نحا     
بناء حـرة  لم ير في عبد اهللا بن الزبير وآله إال ما يراه في شيخ القبيلة ، وقومه في البادية ، فهم أ 

هم من داء الحقد الكامن في صدورهم بالسيوف ، لكنهم في غاية مـن              ، شجعان ، يطببون أعداء    
  : الجود والكرم، في سنوات الجدب وانحباس القطر 

ــو  ــرٍةآُل الزبيـ ــو حـ   ِر بنـ
ــا  ــنهم وَأيامه ع ــرد ــِل الج س  
  يموتــون والقَتــُل داء لَهــم  
  ِإذا فَرج القَتـُل عـن عيـصهم       
ــاتُهم ــد َأبيـ   مطـــاعيم تُحمـ
ــبهم  ــاِفر كل ــن ص ــبن م   وَأج

 

  مروا ِبالـسيوف صـدوراً ِخنافـا       
  إذا امتَعطوا المرهفـاِت الِخفافـا     

  يافاويصلون يـوم الـِسياِف الـس      
ــا ــك العــيص إال التفاف   َأبــى ذل

ــع ا ــِإذا قُنّ ــال   شاهقاتُ الطخاف
ــافا  ــصاةٌ َأض ــه ح   2(ِإذا قَرعتُ

 
ويقول أبو وجزة السعدي في موضع آخر مادحاً كرم عبد اهللا بن الزبير وحسن عطائه له ومعدداً              

لئ بالجوائز ليتحقق للشاعر النجاح والظفر والرجوع بالوفاض الممت      " -مناقب آل الزبير وكرمهم   
في ظالل المديح والتكسب بالشعر لدى أرباب الجاه والنفوذ من الـسادة والملـوك              .... والهبات  

   : - من باب المديح التكسبي-)3(" واألمراء ، مستهدفة رضا هؤالء 
  ـــــــــــــــــــــــــــ     

   1قصيدة : شعر بالل بن جرير  )1(
 2 قصيدة :شعر يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي  )2(
  169: ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقدهدرويش الخبدي،  )3(



1/  
2/  
3/  
4/ 

  راحتْ رواحاً قَلُوصي وهي حاِمـدةٌ  
  راحتْ بِستِّين وسقاً فـي حِقيبتهـا      
  ما إن رأَّيتُ قَلُوصاً قَبلَهـا حملَـتْ       

  يـتهم ذاك القرى ال قرى قـوم رأ      
 

  ِر ويبـدا   آَل الزـِدْل ِبِهـم َأحتَع لَم  
  ما حملَتْ حملَها اَألدنَى والَ السددا     
  ِستِّين وسقاً وال جابـتْ بـِه بلَـدا        

  )1(يقرون ضيفهم الملوية الجـددا    
 

 ،    ولم تقف داللة المعاني عند شخص عبد اهللا بن الزبير، بل تعدتها إلى تأييد الحركة الزبيرية               
 قيس الرقيات يمثل تللك المعاني في محاولته تأييد الخالفة، ويذكر فيها انتـساب            فهذا عبيد اهللا بن   

عبد اهللا بن الزبير إلى أشراف القرشيين الذين سكنوا الحرم وخدموه، وأنـه أعـدل القرشـيين                 
 من فرقة، وممـا     االمعاصرين له حكما وقضاء، وأرفعهم شأنا ومكانة، وأعلمهم بما أصاب قريش          

  :عانيقاله في هذه الم
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

 

ــا  ــتَِلج الِبطَ عم ــن ــتَ اب   أنْ
ــى  ــا إلـ ــلِّ أعالهـ   فَمحـ

ـــ   عمــا و ــرها ِفيه ــن ِس ِم
الَأوــالْع ــريٍش ِبـ ــى قُـ  فَـ

ــا   ــا ِبهـ ــتَ َأعلَمهـ وَألنْـ
ــسباً إذا ــا نَـــ   وَأتَمهـــ

 

  ح كُـــــديها فَكَـــــداِئها 
  عرفَاِتهــــا فَحراِئهــــا 

وــا و ــِدِن ِبرهـ ــاــ   فاِئهـ
  فـــي حكِْمهـــا وقَـــضاِئها
ــا  ــن داِئهـ ــحها ِمـ   وَأصـ

ــا  ــى آباِئهـ ــِسبتْ إلـ   )2(نُـ
 

     ويسير عمرو بن هند في مدحه عبد اهللا بن الزبير بصورة تجمع بين المعاني الدينيـة فـي                  
شخصيته وأخرى لها عالقة بالشجاعة والفروسية التي انطلقت منها قريش أصال فـي تفاخرهـا               

قبائل العربية، فقريش خلصت نفسها في ماضي سنيها من الصعاب التي واجهتها وصمدت             على ال 
  : أمامها واليوم قريش تعتمد على عبد اهللا بن الزبير في خالصها من أعدائها فيقول

   

1/  
2/  
3/ 

ــالفوا ــر تح ــر أوالد الزبي ــم ت   أل
  هم منعوا البيت الحرام فأصـبحت     
  قريش غياث فـي الـسنين وأنـتم       

 

  جد ما صامت قريش وصلَّتِ    الم على 
  أمية تاهت فـي الـبالد وضـلَّتِ       

  )3(غياث قريش حيث سارت وحلَّتِ    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ    
  1قصيدة : يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي  )1(
  13قصيدة : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )2(
   1قصيدة: عمرو بن هند النهدي )3(



ابقة في مدح عبد اهللا بن الزبير ال تشكل في حقيقتها وهذه النماذج الشعرية المتعددة الس
 وإنما .صورة متكاملة لخليفة يقود حزبا، فلم أر فيها ما يعبر عن الصورة المتكاملة للخليفة 

جاءت المعاني التي مدحوه بها سهلة وواضحة ترفع من شأنه الديني والخلقي، ولم تكن عميقة 
  . سنرى في المدح لمصعب بن الزبيرتأملية ذات أبعاد داللية حزبية مثلما 

 فقد رأوا فيه مالم يروه في أخيه عبد اهللا الخليفة القائد، على الرغم مما عرف به من الورع      
والتقوى واالستقامة في الدين، ولم يظهر في شعر الزبيريين ما يصلح لتصوير عبد اهللا بن 

عدل والمساواة بالصورة التي يتوقعها الزبير في صورة الخليفة القائم على أمر المسلمين بال
الدارس لشعر الحركة، بينما وجدت األمر مختلفا في قصائد المدح التي وجهها الشعراء صوب 
مصعب، كما ووجدت عمق المعاني الدالة على شخصية األمير القائد ، والتي تصلح لتكون 

بن قيس الرقيات قد تجاهل  لذا فال غرابة أن عبيد اهللا .صورة واضحة لشخص الخليفة الممدوح
  : صفات عبد اهللا ابن الزبير الدينية وأسبغها على أخيه مصعب فيقول في اإلشادة به 

ـ          إنَّما مصعب ِشـهاب ِمـن اللّـ
ــهِ  ــيس ِفي ــوٍة لَ ــك قُ ــه ملْ   ملْكُ
  يتَِّقي اَهللا في األمـوِر وقَـد أفـْـ        

 

        ِهـِه الظُّلْمـاءجو ـنلَّتْ عـِه تَج  
ــ ــاءجبـ ــِه ِكبريـ   روتٌ وال ِبـ

االتّقَــاء ــهمه كَــان ــنم 1(لََــح(  
 

     فهو متواضع أمام رعيته ، رحيم بها، بعيد عن الظلم والجبروت، يستشعر الخوف من اهللا 
في سياسة أمور المسلمين وهذه معاٍن دينية، تصلح ألن تكون في حق الخليفة عبد اهللا بن الزبير، 

  " ملكه ملك رحمة " خاصة حين يقول 
كما يالحظ من خالل األبيات السابقة شدة انفعال الشاعر، وصدق نظرته تجاه مصعب، فهو 

. شهاب من اهللا، وجهه مشرق، عادل يتقي اهللا، خاسر من حاول انتقاصه أو النيل من حكمه 
  :  وقال أيضا في مصعب حين تزوج من سكينة بنت الحسين واصفاً إياه باألمير 

  
  ـــــــــــــــــــــــ ــــ   

  1قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات  )1(



  
  ظَعن األميـر ِبأحـسِن الخَلْـقِ      

 

  )1(وغَــدا ِبلُبــك مطْلَــع الــشَّرِق 
 

 ألن  ؛وقال مادحاً حسن فعال مصعبا، وأن جيشه مؤيد من اهللا سـبحانه وتعـالى بالنـصر                    
  : ا جد الجد في القتال  قائد لهذا الجيش وخاصة إذا مامصعب

     القَـو ِجـد ِعنْد بعصلَم  
ــةٍ  ــضاها ِبَألِْويـ   وَأمـ
ــٍة ــتْ ِبراِبيـ   ِإذَا خَرجـ
ــا ــصِر اِهللا يعلُوهـ   ِبنَـ
ــِه ــذِْكيها ِبكَفَّيــ   ويــ

  

  
  
 

  ِل َأكْثَرهــا وَأطْيبهــا 
ــا   هِمقْنَب ــج ــسد الفَ ي  
  ســـراياها وموِكبهـــا

ــ ــاويمِريهـ   ا ويغْلَبهـ
ــا هكَبكَو ــا الح 2(إذا م(  

  
 في العراق، ووجد فيـه ضـالته، فهـو قرشـي،      ا    وقد لزم عبيد اهللا بن قيس الرقيات مصعب       

  : شيين، فبايعته كراديس من الخيل والفرسان، فقالي، أمير العراقين تدارك أمر القرزبير
  إذا فَِرغَت َأظفاره ِمـن قَبيلَـةٍ      

   اِإلسالِم عنهم عدوهم   على بيعةِ 
  نَفَيتَ ِبنَصِر اِهللا عنهم عـدوهم     
  تَداركتَ ِمنهم عثرةً نَهكَت ِبِهـم     

 

  َأماَل على ُأخرى السيوفَ البواِتكا     
  كَراديس ِمن خيٍل وجمعاً ضباِركا    
  فَأصبحتَ تَحمي حوضهم ِبِرماِحكا   
ــا ــدوهم واُهللا أوالك ذاِلكـ   عـ

 
   وقد انتبه مصعب إلى أهمية وجود شاعر بمنزلة عبيد اهللا بن قيس الرقيات إلى جانبه، فأخـذ               

يغدق عليه العطاء والمال، ويفضله على شعراء قريش، فشهد معه الحروب وشاركه في اللـسان               
كونه قرشيا يطمئن إليه، وهـو قائـد يتـصدى        به  والقتال، فوصف حروبه وانتصاراته، مفتخراً      

عدائه، ولهذا وجه عبيد اهللا خطابه إلى أعداء مصعب معلناً قبوله إياه قائالً وملمحا إلى               بشجاعة أل 
  : عبد الملك بن مروان المنافح في الخالفة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ      

  . 7قصيدة رقم: عبيد اهللا بن قيس الرقيات )1(

 .14نفسه ، قصيدة رقم  )2(

  



ــاً غَم ــداِئك ــتْ ِب ــينَا فَم   فَرِض
       لَـى قَـوع اءمكَتْ هِذِه السلَو ب  
  نَحن ِمنّا النَِّبي اُألمي والـصديقُ     

 

  
    م
   م

واءاألد كــر ــتَن غَيــ   ال تُمِيــ
 ماءــس ــا ال ــتْ علَينَ ــراٍم بكَ   ٍم ِك

ــاء و ــي والخُلَفَـ ــا التَِّقـ   )1(ِمنّـ
 

مسار مصعب السياسي والحزبي، خت ل     وقد مدح عبيد اهللا مصعبا في مواطن عديدة أر
ولمساره القيادي، فهو الذي انتصر على العراق، ونشر فيها األمن والسالم، فحسده األعداء بعد 

 العراق، وأن فعله فعل القادة النجباء، لكن اهللا حماه وآثره وفضله كما فضل ةأن من اهللا عليه أمر
 الذي سار على نهج الشرفاء السابقين األسياد على غيرهم، وقد تغنى عبيد اهللا بمناقب مصعب

  : من قبله مدافعاً عن الدين، فحاول األمويون صرفه عما صار إليه بالخبث والرياء فقال 
    

ــواِطٍن م ــنــوا عبــاٍتغُي فِْظعم 
ـ     ـ    فَسعوا كَـي يفِل وك ويـأبى الـ

ـ  ــ ــضلَك اللّ ــسداً إذْ رَأوك فَ ح
ـ    فَعلى هدِيِهم خَرجـتَ     ومـا ِطبـ

 

 خــاءيوفَ رفيهــا إالّ الــس سلَــي  
 ــشاء يــرى و ــذي ي ــلّه إالّ الّ   ـ
ــاءبــِه النُّج   ـــه ِبمــا فُــضلَتْ ِب

       يـاءـتَ الرجفي اِهللا إذْ خر 2(ـك(  
 

   وقال أيضاً يصف قدرة مصعب على مالحقة أعدائه حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقع 
  :من ينكر ضراوته في القتال  حتى أنه يلبس الذّل 

  نَهـــمأدركَهـــم مـــصعب ودو
   الحديـِد تَحـسبهم    إن يلبسوا ِمـلْ   

هَأنكَــر ــسفَ ِمنــكَالح إن ســمتَه  
 

  ِبالغَمِر ِمـن غَمـِر عـاِلٍج ِشـقَقُ         
ــقُ بربــاً ِبهــا مــن ِهناَئهــا عج  
  )3(ِإنكــار َأيــٍد فــي ســيِفِه علَــقُ

 
 له ،دح شجاعة مصعب في حربه مع المختار الثقفي، وأنه شديد البأس   وقال في هذا المعنى يم

  : رهبة بين حاجبيه تضفي عليه هيبة وخشيه فقال 
  ـــــــــــــــــــــــــــ   

  .1قصيده رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات  )1(
 .نفسه ،  والقصيدة نفسها  )2(

  .6قصيده رقم : نفسه  )3(



 
  يداًمصعب كَان ِمنْك أمضى بع    

  لَو شَددنا ِمـن ناِظريـِه قَِلـيالً    
 

  حـين يغْـِشي القَباِئـَل األنْهـارا     
  )1(لَبنَينَـا ِمــن الـرءوِس منَــارا  

 
    وقد مدح مصعب بن الزبير أكثر من شاعر غير عبيد اهللا بن قيس الرقيات فهذا سراقة بـن                  

ن، وأن ما فعلوه فـي جـيش    ختاروالم" شرطة اهللا   " صعب بأنهم   مرداس البارقي يصف جيش م    
  :، يقول سراقةعبيد اهللا بن زياد الموالي لألمويين يشفي الصدور ويريح النفوس 

  
  َأتاكُم غُالم مـن عـرانين مـذِْحجٍ       
  فيا بن زيـاٍد بـْؤ بـأعظَم مالـكٍ         
  ضربناك بالعضِب الحـسام بحـدةٍ     
       ـمجزى اهللا خيراً شـرطة اهللا إنَّه  

ــٍد  ــِدر بهن ــساقُإوأج ــبيئةًذ ت س   
 

  جريء على األعداِء غيـر نكُـولِ       
  وذُق حد ماضي الشَّفرتَين صـِقيلِ     
ــلِ    ــاتالً ِبقتي ــا ق ــا أبانَ   إذا م
  شَفُوا من عبيـد اهللا أمـِس غليـلِ        

  )2(لها من بني اسحق شـر حليـلِ       
 

عراق فقال      وهذا عبد اهللا بن الزبير األسدي الذي عرف بهواه األموي قدم على مصعب في ال              
  :  أنت القائل: له مصعب

  )3(            ففي رجٍب أو غُرِة الشهر بعده     تزوركم حمر المنايا وسودها
وهي أبيات يهدد فيها الشاعر عبد اهللا بن الزبير بجيوش بني أمية، فيعترف الشاعر أنـه قائلهـا                  

 لمصعب الخيـر وحـسن      ويدعو له ، فعفا عنه مصعب، وأعطاه جائزته وخرج من عنده متمنياً           
  : الجزاء على ماتفضل به من عفو وتسامح اتجاه الشاعر، وعظيم عطائه له فقال 

  ن سـيبه جزى اهللا عنِّي مصـعباً إ    
  ويعفو عن الذنِب العظـيِم تَكَـرماً    

 

  يـنَاُل بـه الجـاني ومن ليس جانيا      
  )4(لستُ ناِسيا  ما المعروِف من ويعِطي

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ   

  3قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات  )1(
 2انظر ترجمته تحت قصيدة الشاعر سراقة بن مرداس رقم  )2(

 5قصيدة رقم: عبد اهللا بن الزبير األسدي )3(

  8قصيدة رقم  : نفسه )4(



، الةالمدح الموجهة نحو القادة والو    وأخيرا فإن شعر الزبيريين لم يحفل بكثير من نماذج 
خاصة عندما تم فصل قصائد المدح في مصعب عنهم كونه أحد األعمدة الرئيسة في الحركة 

  .  الزبيرية 
    فمن القادة الذين نالهم حظ المدح في شعر الحركة الزبيرية القائد إبراهيم بن األشتر، وله 

 زياد قائد جيش وجه سراقة بن مرداس البارقي قوله حين واجه إبراهيم بن األشتر عبيد اهللا بن
األمويين في العراق وانتصر عليه ، واصفاً إياه بالجرأة والشجاعة واإلقدام ، وأنه عنيد على 

  : األعداء، يذيقهم مرارة القتل بسيوفه الحادة 
  ِحٍجَأتاكُم غُالم مـن عـرانين مـذْ       

   مالـكٍ  فيا بن زيـاٍد بـْؤ بـأعظَمِ       
  ضربناك بالعضِب الحـسام بحـدةٍ     

 

  يء على األعداِء غيـر نكُـولِ      جر 
  وذُق حد ماضي الشَّفرتَين صـِقيلِ     

ــلِ   ــاتالً ِبقتي ــا ق ــا أبانَ   )1(إذا م
 

       ومن القادة والوالة الذين طالهم مدح الشعراء حمزة بن عبد اهللا بن الزبير ، فهذا همام بن 
ه الرجال ، ولذا صعصعة يمدح كرمه ، وأن ما قدمه من أفعال الكرم ال تستطيع أن تقوم ب

  : استحق أن يصل إلى المعالي ، بفعل بسط يديه نحوها 

  إن تَك تبخَْل يا ابن عمـرٍو وتَعتلـلْ         
ــا   ــالي، فناله ــه للمع ــما بيدي   س

 

  فإن ابن عبـد اهللا حمـزةَ فاِعـلُ         
  )2(وغالت رجاالً دون ذاك الغَواِئلُ    

 
ش وقائدها دون سواه وهو أحق وفي موضع آخر ال يرى مكانا يليق بحمزة إال أن يكون سيد قري

الناس في ذلك، وربط نسبه بنسب أبيه الزبير بن العوام وبين أبي بكر الصديق، عادالً بذلك عن 
  : أخيه عبد اهللا بن الزبير الذي لم ينل منه أي حظوة تقربه إليه فقال 

ل لكمز هٍة ذي في يا حت حاجغَِرض  
  وأنتَ أحرى قُريٍش أن تكون لهـا      

ينبٍ     بيِق في شُـعوالصد واِريالح   
 

  أنــضاُؤه ِبــِبالٍد غَيــِر ممطــوِر 
  وأنتَ بين أبـي بكـٍر ومنظـورِ       

  )3(نَبتن في طَيِب اإلسالِم والخيـرِ     
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ      
   2قصيدة رقم: سراقة بن مرداس البارقي) 1    (
   5قصيدة رقم ) الفرزدق(همام بن صعصعة )2 (
  3نفسه، قصيدة) 3 (



 المعاني والدالالت التي وجهها الشعراء أنها تظهر   وخالصة القول في النماذج السابقة 
نحو مصعب، فهو األمير، والقائد، والملك، والحاكم الذي ال يظلم الرعية، وكأنه الخليفة، وكان 

فهو الخليفة الذي عين من األجدر أن تتوجه تلك المعاني والدالالت نحو عبد اهللا بن الزبير، 
مصعباً على العراق، وأن قتالهم بالسيف واللسان كان ألجل بقائه واستمرار خالفته، لكن الذي 
جرى غير ما توقعت، ويبدو أن بقاء عبد اهللا بن الزبير في مكة وعدم مشاركته الحروب التي 

لكبير في صرف خاضها مصعب في العراق، ولزوم الشعراء مصعب بن الزبير، كان له األثر ا
الشعراء عن عبد اهللا بن الزبير إلى أخيه مصعب، وقد مثل مصعب الواجهة الحقيقية للصراع 

ين والتصدي لهم وخاض أكثر المعارك ضراوة وبأساً ، أضف إلى ذلك سخاء مصعب يمع األمو
 مع كل ما قدمه مصعب من عطاء وتَبنٍّ و. عكس ما كان عليه أخوه عبد اهللا في العطاء على

للشعراء، إال أنني لم أجد من يتبنى الدعوة إلى الزبيرية من الشعراء الذين أكرمهم، وأجزل لهم 
العطاء سوى الشاعر عبيد اهللا بن قيس الرقيات، ذلك لتبنيه مبادئ الحزب وقناعته بأحقيتهم في 
الخالفة، فقد كان شديد االلتزام بالقرشيين،يرافقهم، ويعاشرهم، ويطمئن إليهم في حله 

  . وترحاله،فكان حقا لسان قبيلته قريش، ينافح عنها وعن حقها في الخالفة 
مساهمة الشعر في الدفاع عن السياسة األموية مساهمة " وعلى الجهة األخرى فقد كانت 

رحيبة، تعددت موضوعاتها وتنوعت أساليبها، وكثر شعراؤها بحيث يصعب على الباحث أن 
، وقد تجاوز البحث عن أمثلة كثيرة من الشعر تؤكد القول )1(" يحصي كل ما قيل في هذا الصدد

مساهمة هؤالء الشعراء : "السابق أثناء مرحلة جمع الشعر ، ومن المهم قوله في هذا المجال أن
ولعل . )2("في الدفاع عن سياسة بني أمية ومعالجة أمورها، تتفاوت من شاعر آلخر صدقا وطمعا

  .  اك القول ويدعمه حال الزبيريين  مع الشعراء يؤكد ذ
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ      
   133: شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجريإبراهيم الخواجة،) 1   (
   .نفسه، والصفحة نفسها) 2   (

  
  



  الهجـــاء 
  فعٌل هز األنسان ، وكثيرا ما)1() أي تعدد معايبه : وأن تهجو فالنا (     الهجاء ضد المدح 

  . ، وساءه فعل ذميم منهم فهجاهم فاعليهحميد فأثني على 
خير :" العالء يقول  بن  ، فأبو عمروه المتقدمون كان لهم رأى في الهجاء ومذاهب    والنقاد

 ، والقاضي الجرجاني في وساطته )2(" الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها ، فال يقبح بمثلها 
 وما فأما الهجو فأبلغه ماخرج مخرج التهزل والتهافت ،: "يقول لقول للشاعر في الهجاء فيبسط ا

، وما  قربت معاينه ، وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب ، اعترض بين التصريح والتعريض
   )3(" وليس للشاعر فيه إال إقامة الوزنولصوقه بالنفس ، فأما القذف واإلفحاش فسباب محض ، 

وأنا أرى التعريض أهجى " تصريح ويعلل ذلك بقوله     وابن رشيق يفضل التعريض على ال
من التصريح ، التساع الظن في التعريض وشدة تعلق النفس به ، والبحث عن معرفته وطلب 

 ، ولذا التجد النفس حالوة في إعادته وتكراره ، وال تشعر للفظه بطالوٍة ، فتمله )4(" حقيقته 
  . وتهجره 

يرون قصر الهجاء أجود ، وترك الفحش فيه أصوب " وهم     والشعراء لهم مذهب في الهجاء 
: إذا مدحتم فال تطيلوا الممادحة ، وإذا هجوتم فخالفوا ، وقال ايضاً : ، إال جريراً فإنه قال لبنيه 

  )5(" إذا هجوت فأضحك 
فمنه الهجاء الشخصي، ويغلب عليه طابع الشتم والسباب، وال يعمر طويال :     والهجاء أنواع

  )  6("ويفقد كثيرا من قيمته بتداول العصور" االهتمام بهلقلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ      
  .مادة هجو  : أساس البالغة )1(
 .2/170 : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهأبن رشيق،  )2(

 .24 : الوساطة )3(

 .173، 2/172 : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )4(

 .172/ 2:نفسه )5(

 .   1/19: الهجاء والهجاؤونين،محمد محمد حس )6(

  
  



ومنه الهجاء المذهبي الذي تطور إلى هجاء سياسي، وذلك لوجود األحزاب السياسية      
الشعراء الهجائين كانوا في " ومما يثير االنتباه أن .المتصارعة على الخالفة في العصر األموي 

جي بعضهم البعض اآلخر، يبث معظمهم ، يشركون بين الهجاء والمدح السياسي، فكأنهم إذ يها
  )1(" من اآلراء ويعبر عن مواقف تمكن للخليفة وتؤيد له

ورأيت في الهجاء الموجه إلى عبد اهللا بن الزبير من قبل خصومه األمويين هجاء موجها 
  .لكل الحزب الزبيري، بهدف النيل منه والطعن في خالفته والتقليل من شأنه 

وفي هذا " آل الزبير "  في هجائهم لعبد اهللا بن الزبير بقولهم وكثيراً ما عبر شعراء بني أمية
الداللة األولى تتجه نحو عبد اهللا بن الزبير الخليفة، والثانية تتجه نحو الدعوة : التعبير داللتان 

  . الزبيرية ومؤيديها 
 ، فقد كان مرواني المذهب ،)أعشى بني ربيعة ( وعلى هذا النحو سار عبد اهللا بن خارجة 

، وقد مدح عبد الملك بن مروان ونال رضاه ، ويروى أنه حثّ عبد )2(شديد التعصب لبني أمية 
عليه ،  الملك بن مروان على قتال عبد اهللا بن الزبير كثيراً ، والمه على تأخره في اإلجهاز

، صدقت يا أبا عبد اهللا :" وراح يحثه بكلمات مؤثرة جعلت عبد الملك بن مروان يقول له بعدها 
 لقفل دون كل خير ، وال نتأخر عن مناجزته إن شاء اهللا واهللا - عبد اهللا بن الزبير-إن أبا خبيب

  :  ومما أنشده )3(" المستعان عليه 
  آُل الزبير مـن الخالفـة كـالتي     
  أو كالضعاف من الحمولة حملَت    
  قوموا إلـيهم ال تَنـاموا عـنهم       
  ــيهم ــيكم ال ف ــةَ ف   إن الِخالف

  الخيرات قُفْالً مغلقـاً   أمسوا على   
 

  عِجــَل النِّتــاج بحملهــا فأحالهــا 
  ما ال تُطيـق فَـضيعت أحمالَهـا       
ــا  ــو إمهاله ــواِة أطَلْتُم ــم للغُ   كَ
ــا  ــا وِثماله ــتم أركانه ــا ِزلْ   م

  )3(فانهض بيمِنك فـافتَِتح أقفالهـا     
 

عها على حملها فهو ال يرى عبد اهللا بن الزبير أهالً للخالفة ، فهو ضعيف لدرجة ال يقوى م
لذا يجب . ، والخالفة حق لألمويين ال للزبيريين ، وكيف تكون فيهم وزعيمهم غاٍو ومضل 

  . القضاء عليهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــ  

 .188-187: فن الهجاء وتطوره عند العربإيليا حاوي،  )1(

 .93: آفاق األدب في العصر األمويابتسام مرهون الصفار،  )2(

  .18/138 : ألغاني ااألصفهاني ، )3(
  .1عبد اهللا بن خارجة ، قصيدة رقم  )4(



   ونابغة بني شيبان وهو يمدح عبد الملك بن مروان يعرض بآل الزبير في هجائه لهم ، 
ويعدهم حمالً ثقيال سرعان ما تخلصوا منه، ذلك أنهم اليصلحون للملك مثل بني أمية الذين هم 

  :وله، على نحو ما نرى في قخير من وجد في قريش 
ــو        ــِر ولَ ــا آَل الزبي َأزحــتَ عنّ

ِإن تَلــقَ بلــوى فَــصاِبر َأِنــفٌ        
يرمي ِبعينَي َأقنى علـى شَـرٍف             
وآُل َأبي العـاِص َأهـُل مـأثُرٍة              

ــلها  ــم أفاض ــريٍش وه ــر ق   خي
ــا         ــتَ واِرثُه ــريشٌ فََأن ــا ق َأم

 

  اكان ِإمام ِسواك ما صلَحو  
ِإن تُالِق النُعمى فَال فِرحو  
حال لَحو ؤِذِه عاِئرلَم ي  
  غُر ِعتاقٌ ِبالخَيِر قَد نَفَحوا

وإن هم مزحوافي الجد جد   
  )1(تَكُفُّ ِمن شَغِبِهم ِإذا طَمحوا

 
آل الزبير بالمشاغبين الثائرين على ملك بني أمية في هجاء ) األخطل(وقد عد غياث بن غوث  

هم مدفوعاً بحقده على قيس عيالن ، فال يدع لهم مجاال للتفاخر بينهم وبين األمويين سواء قاس ل
شارة واضحة للعصبية القبلية ، وأنه يجب مالحقة آل  جهة النسب أو من جهة الحسب في إمن

الخالفة ، وإشارة إلى أن اهللا قد عاقبهم على فعلهم هذا على الزبير وتأديبهم على تجرئهم 
تهم بني أمية ، في إشارة واضحة منه إلى جعل الموضوع دينياً ليكسب تأييد الناس لوجهة لمجارا

  :فأنشد .... هم في المجد والفضل والشرف ننظره وآل الزبير ليسوا أنداداً لبني أمية وال يعدلو
  فَاُهللا لَم يرض عن آِل الزبير وال      
     م نَفَـرهأبا العاصي و عاِظموني  

  تُ َأبناء الملوِك فَلَـن    بيض مصالي 
  ِإن يحلُموا عنك فَاألحالم شـيمتُهم  

  اِنبهـا اب بني العواِم ج   حرباً َأص 
  حتّى تَناهت إلى ِمصٍر جماِجمهم    
ــسألُه ــروان تَ ــا م   إذا َأتَيــتَ َأب

 

  عن قَيس عيالن طالَمـا خَربـوا       
      يٍش دونَها شَـذَبٍة ِمن قُرفي هام  

  قَدموا عجـم وال عـرب    يدِرك ما   
    بالغَض محمي ِمنهةَ يوتُ ساعالمو  
      طَـبالحو النـار ن َأكَلَتهعداً ِلمب  
     نصوباً ِبها الخَشَبم ردتَعدو ِبها الب  

   بسالحو الجود حاِضراه دتَهج2(و(  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ   
  .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن المخارق  )1(
  .1قصيدة رقم : غياث بن غوث  )2(



 كما يرى -بن الزبير بالكفر ألنهعبد اهللا ) أبو العباس األعمى ( ورمى السائب بن فروخ      
يظهر اإلسالم وحب الدين بينما يبطن الكفر والخبث ، في إشارة واضحة للنيل من شخصية -

الخالفة ، وقد عد الشاعر تأثير عبد عبد اهللا بن الزبير الدينية التي كان يعتمد عليها في مطالبته ب
اهللا بن الزبير على عائشة أم المؤمنين وطلحة وخروجهم معه في معركة الجمل من باب النفاق 

        : والمجافاة للدين والخروج عن الشرع فقال 
  صــنتُم حالِئلَكُــم وقُــدتُم أمكُــم
  ُأِمرتُ بجر ذيوِلهـا فـي بيِتهـا       

   قاِتـُل دضاً يونَهـا َأبناُؤهـا   غَر  
  هِتكتْ ِبطلحة والزبيِر سـتُورها    

 

  هذا لعمـرك ِقلَّـةُ اإلنـصافِ       
  فَهوتْ تَشُقُّ الِبيـد باإليجـافِ     
  بالنَّبــِل والخَطَِّــي واألســياِف

  )1(هذا المخَبر عنْهم والكَـاِفي    
 

سخر منه ألنه ألحد في المسجد  الراجز عبد اهللا بن الزبير و   وقد هجا حميد بن مالك بن ربيعة 
  : الحرام واتخذ منه مكاناً لشن هجومه وإعالن نفسه خليفة من ذاك المكان فقال مخاطباً ناقته 

  قدني من نصر الخبيبين قَـِدي      
  قلت ِلعنسي وهي عجلى تعتدي    
  أو تردي حوض أبـي محمـدٍ      

 

ــد   ــام الملح ــري باإلم ــيس أمي   ل
  ال نــوم حتــى تحــسري وتلهــدي

  )2( بالـشحيِح الملحـدِ    ليس األميـر  
 

   وهجا عبد اهللا بن الزبير األسدي عبد اهللا بن الزبير الخليفة وعيره مخالفته أصول الشرع 
 بني أميه في المدينة برياء لما ارتكبه من قتل في شيعة ذلك أن يداه ملطختان بدماء األ؛والدين

لغطاء بن الزبير األسدي له  إزاحة ل اهللا  ويعد هجاء عبد.ورة حين بلغه أنهم يتجسسون عليه المن
نواياه التي كان يروج لها ، كإقامة المساواة بين الناس ونشر العدل وصون ل االديني عنه وكشف

حرمات اهللا فجاء شعره واصفا سياسة عبد اهللا بن الزبير بالجور تقوم على القتل والبطش 
   : والظن

  ـــــــــــــــــــــــــــ    
  .3قصيدة رقم : خ السائب بن فرو )1(
 1قصيدة رقم : حميد األرقط الرجاز  )2(

  
 

  



 ــم ــةَ كَ ــي مكَّ ــذُ ف ــا العاِئ   أيه
ــَأ ــِصمةٌ يـ ــذَةٌ معـ   د عاِئـ

 

         مفـي غيـِر د تَـهيرٍم َأجمن د  
       الحـرم تقتُل مـن جـاء د1(وي(  

 
 فـي     وكذلك فعل ابن خزيمة الخثعمي، الذي رمى عبد اهللا بن الزبير بالمنجنيق وهـو عائـذ           

  :البيت الحرام فقال مفاخرا بفعله ومتهكما بعبد اهللا بن الزبير ومن معه
  خُطَّارةٌ مثُل الفَنيِق الملِبـدِ    

 
  )2(نَرمي بها عواذ أهل المسجدِ     

 
    ومثله قال إسماعيل بن محمد، فقد هجا عبد اهللا بن الزبير من خالل تعريضه بامرأة زبيرية،                

  :طهر األماكن الدينية في اإلسالم، مكة المكرمة، فقالمصورا إياه محال للحرام في أ
ــزفُ  ــا تُ ــة أتتن ــى بغل    عل

ــذي  ــات ال ــن بن ــةٌ م بيريز  
ــدٍ   ــٍك ماج ــى مل ــزفّ إل   تُ

 

  ــه ــا قُبـ ــوق ِرحالتهـ   وفـ
ــه  ــن الكعب ــرام م ــلَّ الح   أح

  )3(فال اجتمعـا وبهـا الوجبـه      

 

زبير، فيما يعرف بالهجـاء      ومن معاني الهجاء التي وجهها الشعراء إلى شخص عبد اهللا بن ال       
 إال أنه بدا    ه، سواء صح ادعاؤهم فيه أم لم يصح،        شعراء عصره ب   الشخصي، البخل الذي ألصقه   

 وكان الشعراء في أغلب األحيان يتخذون ذمه بالبخل فرصة في الهجوم            .واضحا في غير قصيدة   
ن الزبير لينـالوا رضـى      في المقابل يعلنون مواقفهم من حركة عبد اهللا ب        و ،عليه بألسنتهم الحداد  

خصومه، فهذا سلم بن زياد يعلن تبعيته آلل مروان رافضا المساواة بينهم وبين آل الزبيـر فـي             
  :الفضل والكرم، ثم يفاخر بنفسه عليهم بتهكم شديد ويقول

  إن البخـل لـيس ِبمخِْلـدٍ      ! أأبخَل
  أِبيــع بنــي حــرٍب بــآل خُويِلــٍد
ـ        اوأشِْري ابن مروان الخليفةَ طائع
  فإن تُظِْهروا لي البخَل آَل خُويلـدٍ      

 

  وال الجود يدِنيني إلى الموت والقتل      
  وما ذاك عند اهللا في البيع بالعـدل       

  قُبح مـن نَجـل    ! بنَجل بني العوام  
  )4(فما دلُّكم دلِّي وال شَكْلُكم شـكلي      

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ      

  .5يدة رقمقص: عبد اهللا بن الزبير األسدي )1(
 .1ابن خزيمة الخثعمي، قصيدة رقم )2(

 .1قصيدة رقم: إسماعيل بن محمد  )3(

  .1قصيدة رقم: سلم بن زياد )4(



وما جاء في هجاء عامر بن حذيفة أقوى وأشد، خاصة بعدما عاتبه عبد اهللا بن الزبيـر فـي       
ـ        ر، سبب الشكر على عطاء ناله الشاعر منه، بينما امتنع عن شكر معاوية مع أن عطاءه لـه أكب

  :هذا منك كثير ومنه قليل، وقال شعره: فقال الشاعر لعبد اهللا
ــ ــدى  كفَّ ــا للن ــم يخلق   اك ل

ــر مقبوضــة   فكــف عــن الخي
ــا   ــة آالفهـ ــف ثالثـ   وكـ

 

ــة  ــا بدعـ ــان بخلهمـ   وال كـ
ــبعة   ــة س ــصت مائ ــا نق   كم

ــرعة  ــا ش ــا له ــسع مئيه   )1(وت
 

ر المـصادر بالتـدوين       ولعل من أشهر القصائد التي قيلت في ذم عبد اهللا بالبخل وتناقلتها أكث       
قصيدة فضالة بن شريك، الذي جاء عبد اهللا بن الزبير قاصدا العطاء، ولم يكن له ذلك، فهجا عبد                  

ولعل الحوار الذي دار بينهما من صنع مناوئي ابن         " ،  )الكاهلية( اهللا هجاء شديدا حين عيره بأمه     
ومما قاله عبد اهللا    . )2("لتها الفكرية الزبير ووضع بعد زوال سلطانه غالبا ، إال أن األبيات لها دال           

  :ومما قاله الشاعر.علم أنها شر أمهاتي فعيرني بها، وهي خير عماّته: في ذلك
  أقـوُل لِغـلْمـتي شُـدوا ِركَــابي    
  فـمـالي حيـن َأقْـطَع ذاتَ ِعـرقٍ     
  أرى الحـاجـاِت عنـد أبي خُبيـبٍ     
  ِمن األعيـاِص أو ِمـن آل حـربٍ     

 

 اد     أجــومـكّـة في س ـطْنب ـاِوز  
   ابـِن الكـاِهليـِة مـن معــادِ     ىإل

  نَـِكـدن وال ُأمـيـة بـالـبــالدِ    
  )3(َأغـر كـغُـرِة الفَرس الجــوادِ    

  
    وينكر الشاعر على عبد اهللا بن الزبير مطالبته بالخالفة وقدرته عليها بينما ال يستطيع القدرة               

 الشاعر في عطائه ما يعادل حمل ناقة، وبما أنه كذلك فآل أمية أحق منه بـأمر                 على تلبية سؤال  
  :الخالفة، لما فيهم من الكرم والشجاعة، وهم ال يقبلون بمثل ما فعل عبد اهللا بن الزبير فقال

  شكوتُ إليـِه أن نَقبـت قلوِصـي       
ــاً   ــروم ملك ــٍة وي ــِضن بناقَ ي  
ــا   ــتَ لم ــارةً فَبِخل ــت إم   وِلي

ــإن وِل ــِدلُوكُم  ف ــةُ أب ــتْ ُأمي ي  
  من اَألعيـاِص أو ِمـن آِل حـربٍ        

 

ــصفاد   ــشدوِد ال ــواب م ج دــر   ف
ــسداد   ــر ال ــم غي ــال ذِلك   مح
ــستَفاد   ــٍك مـ ــتَهم ِبملـ   وليـ
  ِبكــلِّ ســميدع واري الزنَــاد  
ــواد ة الفَــرِس الجكَغُــر 4(أغَــر(  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ         
  . 1قصيدة رقم : يفةعامر بن حذ )1(
 .106: آفاق األدب في العصر األمويابتسام الصفار،  )2(

 .1قصيدة رقم: فضالة بن شريك )3(

  .نفسه، والقصيدة نفسها )4(



ومن الشعراء الذين تعرضوا لبخل لعبد اهللا بن الزبير معـن بـن أوس ، وعـرض شـعره            
يـر الخليفـة القائـد    بأسلوب تهكمي ساخر فيه من القسوة ما يهز كمال شخصية عبد اهللا بن الزب            

وهيبتها، وقد روى األبيات بأسلوب الحوار والتمثيل القصـصي المجـسد للـصورة التهكميـة               
  :المنشودة لدى الشاعر فقال

ــست ــا ِبم ــةًظَلِلن ــاِح غُدي   ن الِري
  لدى ِابن الزبيِر حاِبـسين ِبمنَـِزلٍ      

ر       ومقَـد طـال يكٍر ونـا مانا َأبو ب  
  حـن ثالثـةٌ   وقال اطعموا ِمنـه ونَ    

ــا   ــا فأمامن ــه ال تقرن ــت ل   فقل
  عـق ِبتَيـسك ِإنِّـه     وكُن آمنـاً وانْ   

 

  ِإلى َأن تَعالى اليوم في شَـر محـضرِ         
  ِمن الخَيِر والمعروِف والرفـِد مقفـرِ      

  فَـر بتيٍس مـن الـشّاء الحجـاِزي َأع       
ــساناً فيــ  ــبعون ان ســِرْؤالُو   م مخَب

ـ  ين عباس العـال وابـنِ     جفان أ    ر جعف
َأبـِشرِ        لَهلَيهـا وو عنـزي 1(  َأعنُـز(  

 
 معاني الهجاء الموجهة إلى عبد اهللا بن الزبير،وإلى حركته،فهذا سعيد بن عبد الـرحمن     د   وتتعد

خيـه عبـد اهللا     يحزن لما قتل مصعب بن الزبير ابنة النعمان بغير ذنب، وحمل الشاعر علـى أ              
ر لهما هي صفة اإللحاد، وعدم اإليمان لقتلهم نفسا          وأحسن صفة رآها الشاع    .لموافقته على قتلها  

  :بريئة، وتمنى الشاعر متضرعا إلى اهللا أن يلبسهم لباس الذل والخوف والمهانة فيقول
     بجباألمر ذي النبأ الع أتى راكب  
  أتاني بـأن الملحـدين توافقـوا      

   الزبيـر معيـشةٌ    فال هنَـأتْ آلَ   
 

      سبقتِل ابنة النعمان ذي الديِن والحب  
       لَبنَّبوا القَتْـَل والـسعلى قتلها ال ج  

  )2(وذاقوا لباس الذُّل والخوف والحرب 
 

    وهذا جرير بن عطية في وفادته إلى عبد الملك بن مروان ينتهز الفرصة للنيل من عبـد اهللا                  
قوة بن الزبير ووصفه بالملحد ، الفتا نظر عبد اهللا بن الزبير إلى ضراوة خصمه عبد الملك ، و                 ا

  :نفاذه في األمور فقال
ــبٍ  يــا خُب ــدين أب ــوتَ الملح   دع
ــا  ِزيرــةَ ِهب ــدوا الخليف ــد وج   فق

 

  جماحاً هل شـفيتَ مـن الِجمـاحِ        
 )3(ألفَّ العيِص ليس من النـواحي     

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ          
  .1قصيدة رقم: معن بن أوس )1(
 . 1قصيدة رقم: سعيد بن عبد الرحمن )2(

  .2قصيدة رقم: يةجرير بن عط )3(



وفي معرض تحريضه بني أمية على قتال عبد اهللا بن الزبير هجا جـواس بـن قعطـل آل                  
الزبير واصفا إياهم بالملحدين ، وال تحق لهم الخالفة، كأنها عنز حليبها وافر وقد استولى عليـه              

  :المنافقون فقال 
ــةُ لــم تَكُــنيالِخالفَــةَ يــا ُأم إن  

ــ ــتكُم ِب ــذوا ِخالفَ ــاِزٍمفخُ   َأمٍر ح
  سيروا إلى البلَِد الحـراِم وشَـمروا      
ــدٍة ــاِفقين ِببلْـ ــركُن منـ   ال تَتْـ

 

  ــد ــداً تَ ــدياها َأب ــِركُم ثَ ِلغَي ر  
ــراها  ص ــدون ــبن الملِْح   ال يحل
ــا  ــواكُم مواله ــصِلحوا وس   ال تُ

ــا  ــسيوف طُاله ــتُم بال   )1(إال َأملْ
 

لزبير من قادة الحزب األموي آن ذاك فقد تعرض له يزيد بن معاويـة                  ولم يسلم عبد اهللا بن ا     
  :واصفا إياه بالمنافق والملحد، والمخادع لدين اهللا فيما يدعي من أمر الخالفة فقال

  إذا الجيشُ انبـرى   أبلغ أبا بكٍر     
  أجمع سكْراَن من الخمِر تَـرى     
  وا عجباً ِمن ملِْحـٍد وا عجبـا       

  )2( الديِن يقفُو بالِفرى   مخَاِدع في 

 

 

     والسؤال المطروح بعد عرض النماذج السابقة، هل كان في شعر الزبيريين ما يـرد شـعر            
  خصومهم؟ وإن كان موجودا فما هو حجمه؟ ومن هم رواده؟

    لقد أظهر الشعر المجموع قصائد ومقطعات قليلة العدد في هذا الخصوص، لم تصل إلى الحد               
 إليهم ، لكن أثره كان واضحا ومتناسبا مع مجريات أحداث الحزب ،وقد انبرى غيـر                الذي وجه 

هم األمويين والخوارج والكيسانية ، ومنهمشاعر للصد عن الحزب الزبيري، وطالت ردود  
أعشى همدان الذي كان مناصراً للتوابين، فقد هجا المختار الثقفي ، وكان للمختار كرسـي قـد                 

 ، وكان يدعي أن فيه السكينة ، وهـو كالتـابوت فـي بنـي                بأنواع الزينة  شاه بالديباج وزينه  غ
الـشيعة ، قـد أضـلهم المختـار         فالشاعر يشهد عليهم بالسبئية ، وهم قوم من غالة          . إسرائيل  
، ويرميهم الشاعر بالكفر وأنه عارف بهم ، ويقسم أن كرسيهم مافيه سكينة ، وإن لفـوا                 وأضلوه

ام وعليهم زخارف يزينـون بهـا       ابوت في شئ ، وإن طافت حوله حم       يه اللفائف وما يشبه الت    عل
  .باطلهم
  ـــــــــــــــــــــــــــ           
  . 1قصيدة رقم: جواس بن القعطل الكلبي )1(
  .1قصيدة رقم: يزيد بن معاوية )2(



ويعلن الشاعر عقيدته التي تؤمن بالقرآن ، وحبه آلل البيت ، وبيعته لعبد اهللا بن الزبير،                
يعلن مذهبه السياسي بإيمانه بعودة الخالفة إلى آل محمد عليه السالم ، ويدعو اهللا أن يجمـع             فهو  

  .شتات هذه األمة بعد أن تفرقت وثارت بينها حروب وضغائن 
 يعلن فيه الشاعر رؤيته السياسية بأسلوب اليخلو من الـتهكم           ا     ويعد هذا الهجاء هجاء مذهبي    

  : والسخرية 
ــيكُم ــِهدتُ علَ ــبِئيةٌشَ ــم س    َأنَّكُ

  وُأقــِسم مــا كُرِســيكُم ِبــسكينٍَة
   وِإن سعت  ناتُ فُتِ وِإن لُبس التابو  

  وِإنّي ِامرٌؤ َأحببـتُ آَل محمـدٍ      
  وِإن شاِكر طافَت ِبِه وتَمـسحت     

  بِن الزبيـِر ِرقابنـا    الودانَت ِبِه   
  وتابعتُ عبد اللَـِه لَمـا تَتابعـت     

ــا وَأ ــسب عقباه ــٍدآلح محِل م  
  ويجمع ربي ُأمـةً قَـد تَـشَتَّت       

        

  وِإنّي ِبكُم يا شُرطَةَ الكُفِر عـاِرفُ       
  وِإن كان قَد لُفَّت علَيـِه اللَفـاِئفُ       
  حمام حوالَيـِه وفـيكُم زخـاِرفُ      
  وآثَرتُ وحياً ضمنَته المـصاِحفُ    

ــ ــرت ال تُ بــَأعواِدِه َأو د   ساِعفُِب
  وال غَبن فيها َأو تُحـز الـسواِلفُ       
  علَيِه قُريشٌ شَـمطَها والغَطـاِرفُ    
  في نصر مظلوم ويـأمن خـائف      

  )1(وهاجت حروب بينَهم وحساِئفُ   
       

    وهذا سراقة بن مرداس في معرض مدحه إلبراهيم بن األشتر يهجو جنود عبيد اهللا بن زيـاد      
  :اضح فيقولبعد مقتله بابتهاج و

  َأتاكُم غُالم مـن عـرانين مـذِْحجٍ       
   مالـكٍ  عظَِمبن زيـاٍد بـْؤ بـأ      افيا  

  ضربناك بالعضِب الحـسام بحـدةٍ     
       ـمجزى اهللا خيراً شـرطة اهللا إنَّه  

 

  جريء على األعداِء غيـر نكُـولِ       
  وذُق حد ماضي الشَّفرتَين صـِقيلِ     
ــلِ    ــاتالً ِبقتي ــا ق ــا أبانَ   إذا م

  )2( من عبيد اهللا أمِس غليلـي      شَفُوا
 

وقد حزن زفر بن الحارث على هزيمة جيش عبد اهللا بن الزبير في معركة مرج راهط سنة                      
 هـ فقال منافحا عن عبد اهللا بن الزبير ومتصديا لجيش مروان بن الحكم بأسلوب الـسخرية               64

  :والتهكم
  ـــــــــــــــــــــــــــ           
  . 3قصيدة): أعشى همدان(  الحارث بنعبد الرحمن )1(
  .2قصيدة: سراقة بن مرداس البارقي )2(



   اهللا أما بحدٌل وابـن بحـدلٍ       أفي
 ــه ــت اهللا ال تَقتُلونَ ــذبتم وبي   ك
ة فَــوقكمفيولمــا يكُــن للمــشْر  

  

  قتـلُ فيحيا وأمـا ابـن الزبيـر في        
َأغَــر مــوــا يكُــن يلمــُلوجحم   
  )1(تَرجـلُ شُعاع كقَرِن الشمِس حين     

 

    وندد عبيد اهللا بن قيس الرقيات ببني أمية مطلقا عليهم لقب األعداء ، ومتشفيا بمن يقتل مـنهم   
  :، وداعيا إلى الثورة على بني أمية فيقول

كَيفَ نَـوِمي علـى الِفـراِش ولَمـا         
  تُــذِْهُل الــشَّيخَ عــن بِنيــِه وتُبــِدي

 ــز ــةَ م يــي ُأم ــنْكُم بن ــا ع   ورأن
ــي  ــد َأوجعتِْن ــالطَّفِّ قَ ــى ب   إن قَتْلَ

 

  
  
 

   اءوــع ــارةٌ شَ ــشَّام غَ ــشْمِل ال ي  
  اءــذْر ــةُ الع ــا العقيلَ ــن براه   ع
   ــداءاألع ــِسي ــتُم فــي نَفْ    وأنْ

 ــفاء ــتُم ِش ــِئن قُِتلْ ــنْكُم لَ ــان ِم   )2(ك
 

جيش مجهز وقوي، ويعلـن        ومرة أخرى يخاطب سراقة بن مرداس المختار الثقفي ويتوعده ب         
  : انتماءه لجيش مصعب الذي يقاتل معه وأنه سيقاتل المختار ما دام حيا

ــي    ــحق أنِّ ــا إس ــغْ َأب   أال أبِل
ــرأت ــِصراها عين ــم تُب ــا ل   ي م

ــذ ــت نَ ــدينكم وجعل ــرتُ ب   راًكف
 

ــصمتاِت  ــاً م ــق دهم ــتُ البل   رأي
ــات  ــالم بالتُّرهـ ــا عـ   ِكالنـ
ــاِت ــى المم ــالكم حت ــي قت   )3(عل

 
  وهكذا بدت صورة الهجاء في شعر الحركة الزبيرية مزيجا من الهجاء الشخـصي والـسياسي          

  .وحتى القبلي والمذهبي 
    ومن الهجاء الذي بدا واضحا في شعر الحركة الزبيرية ، والذي يعد من طرائق الرد علـى                 

 النقـاد بـالغزل     الغزل السياسي، وأقصد به ما أطلق عليـه       : الخصوم بأسلوب الكيد والقهر لهم      
  وبلغ عبيد اهللا بن قيس الرقيات ، شاعر الحركة الزبيرية بالغزل )5(و الغزل الهجائي)4(الكيدي
  ـــــــــــــــــــــــــــ           
   .3قصيدة رقم: زفر بن الحارث الكلبي )1(
 .1قصيدة رقم: عبيد اهللا بن قيس الرقيات )2(

 .1قصيدة رقم: سراقة بن مرداس البارقي )3(

 .294:أدب السياسة في العصر األمويالحوفي، أحمد  )4(

   .403:، الشعر والغناء في المدينة ومكةشوقي ضيف . 1/319:حديث األربعاءطه حسين، )5(
  



وحين أراد )1(مالم يبلغه أحد من شعراء العصر األموي" السياسي ، على حد قول طه حسين 
خاصة، فقد بدأ قصائد عديدة عبيد اهللا بن قيس الرقيات أن يغيظ األموية عامة، وبني مروان 

فكان من وسائله إلى  "بمقدمات غزلية ليس ألجل الغزل، وإنما أراد إغاظة األمويين ، وكيدهم،
إغاظة بني أمية تغزله في أميرات هذا البيت على نحو ما فعل في غزله في أم البنين زوج 

د الملك يموت ، جاعال عبومن قصائده في ذلك ، )2("الوليد، وفي عاتكة زوج الخليفة عبد الملك
،  الزبير في إشارة واضحة إلغاظتهموربط غزله بأم البنين مع مدح مصعب بنبغيظه، 

والعجيب أن القصيدة في مدح مصعب إال أن عدد أبيات المدح لم تتعد األربعة أبيات، بينما 
تهزاء أم جاءت المقدمة الغزلية في واحد وعشرين بيتا، وصور في األبيات األربعة األولى اس

  :البنين به وبشيبه ملمحا فيها فقال
ـ   ــ ــا قُرش ــتْ ِبنَ   أال هِزَئ
  رأتْ بي شَـيبةً فـي الـرأْ       

ــتْ ــيٍس ذا ؟ :فَقَالَ ــن قَ َأب  
 

ـِيةٌ يهتــز موِكبهــا      ــ
ـ     اِس ِمنِّــي مــا ُأغَيبهـ
ــا ــر الــشَّيِب يعِجبه غَي3(و(  

  
ية ويصف إحدى مغامراته مع امرأة وصف حسنها  ويستمر ابن قيس الرقيات في مقدمته الغزل
  :بالكامل التام وصوال إلى أم البنين حتى يقول

  
ــا   ح ــن ــذَا ولَِك ــدع ه   فَ
  إلـــى ُأم البِنـــين متـــى
ـ  ــ ــاِم فَقُلْ ــي المنَ ــي ف   َأتَتِْن

 

   
ــا  ــتُ َأطْلُبه ــد كُن ــةٌ ق ج  
  يقَربهــــا مقَربهــــا 
ــا هقَبُأع ــذَا ِحــينـــتُ ه  

  
، ويخفف من لهجته حين يقول أن الطيف كان ه تأكيدا للسامع بأن ما سمعه حلمنهي حلم ثم ي

، ثم يصف ما جرى بينه وبين أم البنين في غزل فاضح محرج ، )4(طيف جنية لم يدر مذهبها
  :أغاظ به أم البنين ، واألمويين عموما

  ــــــــــــــــــــــــــ 
  .1/319: حديث األربعاءطه حسين، )1(
  .111 : )عصر صدر اإلسالم وبني أمية(دراسات في النص الشعري عبده بدوي، ) 2(
  .3قصيدة رقم: عبيد اهللا بن قيس الرقيات) 3(
  .  نفسه، والقصيدة نفسها) 4(



ــا   ــتُ ِبه فَِرح ــا أن فَلَم  
ــى  ــا حتّ ت ِبِريِقهــِرب   شَ
ــذْال  ا جهــِجيع ــتُّ ض   وِب
ــا  ــِحكُها وُأبِكيهـ   وُأضـ

اِلجِنيُأععرــص ــا فَتَـ   هـ
ــو ــي النَّ ــةٌ ف ــتْ لَيلَ   فَكانَ
  فََأيقَظَنَـــا منَـــاٍد فـــي
ـ        فَكان الطَّيفُ ِمـن ِجنِّيـ
ــا ــا إذَا ِنمنَــ   يَؤرقُنَــ

 

  
  
  
  
  
  
  

ــ   ـــ
 

  ومــاَل علَــي أعــذَبها  
ــِربها   ــتُّ ُأشْ ــتُ وِب   نَِهلْ
ــا ــي وُأعِجبهـ   ن تُعِجبنـ
ــِلبها ــسها وأســ   وَألِْبــ

ــِضبها رفأَُ ــيها وُأغْْـ   ِضـ
ــا  ــسمرها ونَلعبهـ   ِم نَـ
ــا  هقُبرِح يبــص ــالِة ال ص  
ــذْهبها  م رــد ي ــم ــٍة ل   ـ
ــسربها م ــك ــد عنْ عبي1(و(  

 
ولعله في هذه القصيدة قد سقط في حالة من الضياع : "  ويعلق باحث على قصيدة عبيد اهللا فيقول

 انتماء أم البنين إلى قريش، وأنه حين يسقطها من عليائها إنما فقد أنساه حقده على بني أمية
وشبب عبيد اهللا بن قيس الرقيات بعاتكة، بنت يزيد  . )2("يحطم مثله األعلى الذي يدين بالوالء له

بن معاوية، زوجة عبد الملك بن مروان في قصيدة طويلة مدح من خاللها مصعبا، وفيها ا
هلكه حبها، وهي واحدة من بين اللواتي أهلكنه بجمال وجوههن، يخاطب عاتكة العبشمية التي أ

ولم يكن حظ عاتكة في الغزل بهذه القصيدة كأم البنين في القصيدة السابقة، فقد شغل الشاعر 
الحروب التي دارت بين أهل عاتكة وبين قوم الشاعر ليتحدث عن تفاصيل تللك الحروب في 

  :القصيدة ومما قاله في غزله السياسي
َأعاِتك ِبنتَ العبـشَِمية عاِتكـا      

 ت ليدفي َأترابهـا فَقَتَلننـي     ب   
نَظَرن ِإلينـا ِبـالوجوِه كَأنَّمـا       
إذا غَفَلَت عنّا العيون التي تَرى      

   قاَلت لَوكُم    اولَـزار نَّا نَستَطيع
  ولَكن قَومي َأحدثوا بعد عهـِدنا     

  

 
 
 
 
 
 
 

  ِك هاِلكـا   أثيبي امرًأ َأمسى ِبحبِّ   
  جـال كَـذالكا    كَذِلك يقـتُلن الرِ   

   الِبغاِل الـسبائكا    جلَون لَنا فَوقَ  
  سلكن بنا حيثُُ اشتَهين الَمسالكا    
  طَبيباِن ِمنّـا عالمـاِن ِبـداِئكا       

  )3(وعهِدك َأضغاناً كِلفَن ِبـشاِنكا    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ           
 .3قصيدة رقم: اتعبيد اهللا بن قيس الرقي )1(

، رسالة دكتوراة، جامعة مظاهر الغربة النفسية في الشعر العربيأحمد دواليبي،  )2(
   .103:م2000حلب،

 .10، قصيده رقمعبيد اهللا بن قيس الرقيات )3(



ويظهر خبث عبيد اهللا بن قيس الرقيات حينما يكون التشبب في  زوجات من يحب، فقد شبب في 
 مصعب بكل وقار وحشمة ، زادها حشمة على حشمة سابقة بنت الحسين بن علي حينما تزوجها

  :فيها، ووصفها بأحب الصفات التي تحب أن توصف بها النساء فقال
  ظَعن األميـر ِبأحـسِن الخَلْـقِ      
  مـرتْ علـى قَــرٍن يقَـاد ِبهــا   
  وبدتْ لَنَـا ِمـن تَحـِت ِكلَِّتهـا        
ــا  ِتهؤيــالً ِبر عتْ بحــب ــا ص م  

ــي ــا قُرِش ِبه ــر ــقَ العِبي   ةٌ عِب
  شَـب البيــاض أمــام صــفْرِتها 
ــه   ــالمقْموِر ِخلْعتَ ــتُ ك   فَظَِللْ

 

ــشَّرقِ   ــع ال ــك مطْلَ ــدا ِبلُب   وغَ
  جمــٌل أمــام بــراِزٍق زرقِ  
ــرقِ  ــِة الب امكَغَم ِس أوــشَّم   كَال
  إالّ غَـــدا ِبكَواِكـــِب الطَّلْـــِق

ــ  ــِر بعاج ــقَ العِبي بــقِّع ِة الح  
ــقِ  ــديباِج والِْعتْ ــِة ال ــي ِرقَّ   ف

  )1(هذا الجنـون ولَـيس بالِْعـشْقِ      
 

وبالنفس الشعري نفسه يسير عبيد اهللا بن قيس الرقيات في تشبيبه بعائشة بنت طلحة حينما جهـد                
مصعب بن الزبير نفسه أن تكلمه ، وكانت ذات حسن وجمال، فأرسل مـصعب لهـا عبيـد اهللا                   

 ولما رآها قال فيها شعرا غزال ال يخلو من الحشمة والوقار، ويعرض بأم البنين معلنا            ليرتضيها،
أنه يحيا لحياتها ويسلم إن أسلمت ، بل ويترك اإلسالم إن طلبت منه ذلك، لما كـان مـن أخـذ                     

  : فقالوعطاء في تبادل الحب بينهما
ــا   ــت ِلتَقتُلنـ ــة خَرجـ   ِجنِّيـ
ــا   ــتُ له ــي فَقُل ــت تُحيين   قام

ــم أر ــه  لَ ــون ل ــِك ال يك    ِمثل
ــهمها  ــا ِبأسـ ــي ِلتَقتُلنـ   تَرمـ
ــذا أم البنــين علــى    بــا ح   ي
ـ          إن تُسِلمي نُسِلم وإن تَـدعي الـ

 

  مطِليـــةُ األقـــراِب بالِمـــسِك 
ــكِ   ــي ِمن ــك وويلَت ــي علَي   ويل
ــكِ  ــر المل ِمنبــراِق و ــرج الِع   خَ
ــسكِ  ــالِحلِم والنـ ــا ِبـ   ونُِزنُّهـ

   تَـركِ ما كـان ِمـن بـذٍل وِمـن       
  )2(إسالم ال نَخـذُلِك فـي الـِشركِ       

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .9قصيدة رقم:الرقياتعبيد اهللا بن قيس )1(

  .11نفسه، قصيدة رقم  )2(



: ومن معاني الهجاء التي تعرض لها الزبيريون السخرية ، ويقول نعمان طه في هذا الخصوص 
لكنهما يفترقان من ناحية المادة أو الطبيعة ، التي تمتزج السخرية بالهجاء من ناحية الوظيفة ، " 

   )1(" يشتمل عليها كل منهما
ة غير مباشرة في الهجوم، فالهجاء يأتي مباشرة في الهجوم على العدو بينما السخرية تأتي بصور

 معاني السخرية في شعر الحركة الزبيرية، فهذا الضحاك بن فيروز الديلمي يسخر وقد كثرت
واهللا ما أريد إال اإلصالح، وال أريد جمع ماٍل :" بن الزبير عندما كان يخطب ويقولمن عبد اهللا 
يسخر من ادعائه السير  ، فقد سخر الشاعر من هذا الكالم ، وتندر به، كما و)2(" وال ادخاره 
  :   بكر وعمر في التقوى والعدل بينما قتل أخاه عمراً ولم يتق اهللا فيه فقال على نهج أبي
  َأن سـوفَ تَكْفيك قَبضةٌ  لَنـا تَقـوُل

     ـتَهوأنت إذا مـا نْلتَ شيئـاً قَضم  
ـْرها    لَكُم سنَّـةُ    الفاروِق ال شَيء غَي

  مـا اتَّقَيتَ اهللا ال شـيء غَيـره فلو
 

 طْـنُكوب رر   أو ِشـبـِب   َأقـلُّ من الش
  كما قضمت نار الغَضا حطَب الِسدرِ   

  أبـي بكْـر  النَّـِبي ـديِقِص وسـنَّةُ
طفتكِرو العاطفات إذا عم3(عـلى ع(  

 
للتحقير والتذليل، فأظهر ) القطامي(واستخدم السخرية كأسلوب في الهجاء الشاعر عمير بن شييم

 بعرض ساخر مؤلم ، وكان ذلك حين ولى مصعب بالمقهور الذي اليملك من أمره شيئامهجوه 
بن أبي صفرة على الموصل، وخطب فيهم المهلب مهدداً ومتوعداً إذا لم بن الزبير المهلب ا

  : فقال)4(يبايعوا عبد اهللا بن الزبير، فرد عليه الشاعر بسخرية واستهزاء مقلالً من أثر وعيده فيه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
  .10: السخرية في األدب العربي  )1(
 .5/332: البالذري، أنساب األشراف  )2(

، وانظر في مثل هذا المعنى سراقة بن مرداس وهو 1قصيدة : ك بن فيروز الديلميالضحا )3(
 .1قصيدة : يسخر من المختار الثقفي

  .7/78: البالذري ، أنساب األشراف  )4(
  
  
  
  



  أتاني ِمن األسِد النّـذيرةُ بعـدما      
  فَعذْ بـه  " ابن الزبير "فقالوا عليك   

  وإني امرٌؤ في العوِد منّي صالبةٌ     
 ل اُهللا   وما جع" فارسـا " المهلـب  

 

   قــوال بـالِعراِق المجــاِلس تناشـد  
  بى اُهللا أن أخزى وعـز خنـاِبس       أ

       حـاِبس كـٍر وتغلـبب لَيبوفي ج  
  )1(ولكن أمثاَل الهـذيِل الفـواِرس     

 
ومن شواهد السخرية في شعر الحركة الزبيرية ماقاله عمرو بن حوط السدوسي وقت 

ر ورمي الكعبة بالمنجنيق، فقد صور عبد اهللا بن الزبير وأصحابه حصار عبداهللا بن الزبي
يتأرجحون خوفا من المنجنيق بين الصفا والمروة بطريقة ساخرة ومهينة، حتى أنه أطلق على 

  :أم فروة، إمعانا في السخرية: المنجنيق لفظة
  كيف نـرى صـنيع أم فـروة       

 

  )2(تأخذهم بين الصفا والمروة    
 

ساخر، والجارح ،ماقاله أحد الشعراء ، ناقداً سياسة عبد اهللا بن الزبير ومن صور الهجاء ال
ببيت من الشعر ، شديد اإليالم والتجريح ، ويضع عبد اهللا بن الزبير بصورة مضحكة 

  : التخلو من التشوية ، مظهراً عيوبه السلوكية التي نقدها الشاعر بطريقته الخاصة 
     رأيت أبا بكر وربك غالـب  

 

  )3( يبغي الخالفة بالتمرِ   على أمره  
 

      وهكذا بدا الهجاء في شعر الحركة الزبيرية ، ولعل أكثر ما يميزه وضوح صورته في 
فقد حظي بنو أمية بعدد من :  شعراء الحركة الزبيرية،  شعرشعر الخصوم أكثر مما هو في

األشعار في ت قلة  وربما كان)4("الشعراء يتعصبون لهم ويدورون في فلكهم، ويحتطبون بحبالهم
عود إلى أن أكثر شعرائهم من ذوي األهواء والمطامع المادية ، باستثناء شعر الحركة الزبيرية ت

أو النعدام الثقة في الكل إال مع " عبيد اهللا بن قيس الرقيات شاعر الحركة الزبيرية الملتزم، 
   . )5(" الذات وهو نتيجة منطقية النفصام الفرد عن الكل أو المجموع

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
  .1قصيدة ) : القطامي(عمير بن شييم)1(
  .1: بيت رقم :وانظر مثله ما قاله رجل من جعثم , 1بيت رقم : عمرو بن حوط السدوسي)2(
  .1بيت رقم : قال الشاعر ) 3(
  .138: شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجريإبراهيم خواجة، ) 4(
  .1972، 4،3 عدد1، مجلة المورد،مشعر الهجاء قبول أم رفض: بد الرزاقعبد اإلله ع)5(



  الرثاء
    غلب على فن الرثاء في شعر الحركة الزبيرية المقطعات من الشعر دون القصائد الطويلة ، 

نقم فيها على القبائل ) أعشى همدان ( ولم أجد إال قصيدة طويلة واحدة لعبد الرحمن بن الحارث 
كذلك قلّت تلك المقطعات في . ن نصرة مصعب بن الزبير في حربه مع األمويين التي تخلت ع

عددها، إذ بلغت خمس عشرة مقطوعة وقصيدة ، وتوجه الرثاء فيها نحو مصعب وعبد اهللا بن 
  . الزبير 

:  ، وعند النقاد)1(د محاسن الميت ، ومدحته بعد موته ا     وإذا كان الرثاء في معناه اللغوي تعد
 إال أن مشاعر الصدق في رثاء الحركة )2("  ألنه ال يحمل رهبة وال رغبة ؛ه أصعب الشعرأن" 

الزبيرية جاءت صادقة ومؤثرة تعبر عن صدق مشاعر الراثي نحو المرثي ، متجاوزاً كل 
   : )3(مسيرته السيئة ، وفن الرثاء له صور ثالث في مساوئه 

 الموت فيئن الشاعر ويتوجع ، وهو ال قع بهميوهو بكاء األهل واألقارب حين : الندب : أوال
النفس أو األهل كيبكى قرابته وأهله وإنما يبكى أيضا من ربط مصيرهم بمصيره ، ومن يعتبرهم 

  .كمراثي الحركة الزبيرية  
  .التأبين ، ما يعبر به الشاعر من حزن الجماعة ، ال عن حزنه : الثاني 

 وفلسفته ، –والتأبين ، وإنما هو التعمق في فكرة الموت هو أبعد من الندب : زاء الع: والثالث 
  .فيتكلم عن الوجود والعدم والحياة والموت 

وبطبيعة الحال كان لألمويين مراث كثيرة في قتالهم ، األمر نفسه كان للزبيريين وفي مقدمتهم 
د مقتله آسفاً عبد اهللا بن الزبير وأخوه مصعب ، فهذا ابن أبي بور يرثي عبد اهللا بن الزبير بع

كيف لخير الناس أن يقتل وعلى يد من ؟ : عليه غير مصدق ما حدث له من الموت متسائالً 
ويقول إنهم أعداء الدين الذين قتلوه ، بعد أن كان طوداً عظيماً شامخاً ثابتاً له أصل في األرض 

  :وفرع في السماء ثم يسلم الشاعر بأمر اهللا وقضائه فيقول 
  

  ــــــــــــ ـــــــــــــــ
  . مادة رثي: ن  اللساابن منظور ، )1(
 .1/123: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق ،  )2(

  .6،5 : الرثاءشوقي ضيف ،  )3(
  



  رنـا أألحق أم ال إن خيـر خيا      
تهاداه ذؤبان العـشائر بينهـا      
  أطوداً منيعاً مشمخراً ممـرداً    
  علوتم به ِجذْعاً ليعـرف إنمـا   

  كـالّ بفعلـه   فلوال جـزاء اهللا     
 

  
 رايسف

  صريع على أيـدي العـداة ينَقَّـلُ       
ــلُ   ــذع مرقَّ ــأس ِج ــه بالق    ل
  رسا أصله بـاألرِض ال يتخلْخَـلُ      

  يخفـى فـال يتأمـلُ     بيان الـذي    
ــتُم و ــاش وأودي ــُللع   )1(هللا موئ

 
     وقد تراوح الرثاء في شعر الحركة الزبيرية بين عبد اهللا بن الزبير وبين أخيه مصعب ، 

ان حظ مصعب فيه أكثر ألسباب تتعلق  بشخصيته وأثره في مجريات األحداث التي وإن ك
رافقت الحركة الزبيرية ، ووجد من الشعراء من يرثيهما معاً ، فهذا سويد بن منجوف السدوسي 
يرى أن ليله بعد مقتلهما طويل ، وحلّت عليه المهانة والذّله كأنه مجدوع األنف رمز كرامته ، 

  : اب عنها راعيها الذي يذود عنها مخاطر الوحوش والذئاب فيقول أو أنه شاء غ
  

  ِل المتَعـصبِ  أال قُُل لهـذا العـاذ     
  وبعــد أخيــه عائــِذ البيــِت إنَّنَــا
  فِصرنا كشاٍء غاب عنها ِرعاؤهـا     
  فإن يك هذا الـدهر أخنـى بنابـه        

 

  تطاول هذا الليل من بعد مـصعب       
  رمينا ِبجـدٍع للعـرانين موِعـبِ      

ــٍة ــالِم ألذؤبِ معطل ــنح الظ ج   
  )2(وأنحى عليه بعد نـاب بمخْلَـبِ      

 
    وبعد ذلك بدأ بتعداد مناقب عبد اهللا بن الزبير وأخيه مصعب ، فهما عنده يمثالن الدين 

  :والدنيا وبمقتلهما تنتهي األمور فيقول 
  أرى الدين والـدنيا جميعـاً كأنمـا       
  هما ما هما كانا لذي الدين عـصمةً     

  ي صــالةٌ ورحمــةٌفزادهمــا منــ
 

  هوت بهما باألمس عنقاء مغـِربِ      
  فهل بعد هذا مـن بقـاِء لمطْلَـبِ        
ــبِ   ــم بتنح ــل دائ ــرة ثك   وح

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

  .ابن أبي بور )1(
  .1قصيدة : سويد بن منجوف السدوسي )2(
  



لذل والحزن  ويختم القصيدة بحسرة على ما ستكون عليه األمور بعد مقتلهما وال يرى غير ا
  :الذي سيصيب آل الزبير وكذلك الفرقة 

  فقد دخل المـصرين حـزن وذلـةٌ       
لتُ مما كنـت أهـوى بقـاءه       وبد  

ــم والــسكُوِن وفرقــٍة   وعــك ولخْ
يقولــون هــذاك الزبيــري هالــك  

 

  تــين ويثــِرِبوجــدع ألهــل المكّ 
  معاشر حيي ذي كَـالِع ويحـصبِ      
  برابرة األجنـاس أخـالط سـقلب      

   أبنـاؤه كـّل مـذْهب      فقد ذهبـت  
 

    ونرى عمرو بن معمر الهذلي يأسى حزناً وألماً بعد مقتل عبد اهللا بن الزبير وأخيه مصعب 
وقد نصح الشاعر لهما قبل مقتلهما فلم يقبال نصحه ، فاستسلم لقضاء اهللا وقدره فيهما ، ورأى 

  : ت كل الحذر أن الموت قادم لكل الناس في إشارة إال الخصوم وإن اتبعت مع المو
  

  وكنت امرًأ ناصحته غيـر مـْؤِثرٍ      
   بـه عـين مـصعب      إليه بما تقذى  

  ثـات بـسهمها   إلى أن رمتْه الحاد   
  فإن يك هذا الدهر أودى بمـصعب      
  فكل امرئ حاِس من الموت جرعةً     

 

  عليه ابـن مـروان وال متقربـا        
  ولكنني ناصحت في اهللا مـصعباً     

ـ       فلله سـهماً مـا أسوأصـوبا  د   
   شـلواً ملحبـا    وأصبح عبـد اهللا   

  )1(وإن حاد عنها جهـده وتهيبـا      
 

كان ممن ينالون عطاء مصعب ، فلما ا حينما قتل ، و    وقد رثا عمرو بن يزيد النهدي مصعب
  : قتل مصعب حزن الشاعر عليه ورأى بموته موتاً للجود والكرم فقال 

  مـات مـصعب   جود إذْألم تَر أن ال  
 ــاً أو ــا ُأناس ــا دفَهبنَ ــابقَتن   نُوبن

 

ـ عى األمانَـةَ ذ   ردفنَّاه واست     بي
      ـةٌ وذُنُـوببو2(أما لثقيـٍف ح(  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

  1قصيدة رقم : عمرو بن معمر الهذلي  )1(
وانظر ما قاله رجل من بني أسد في رثائه  . 1قصيدة رقم : عمرو بن يزيد النهدي  )2(

 والعزة بعد أن كان صلب العود ال لمصعب ، فعد مقتله مصيبة خسروا  خالله الكرامة
  1قصيدة  رقم : يهاب الموت فغدره قومه وقتلوه ، رجل من بني أسد 

  



 وأما عرفجة بن شريك فقد الم عبد الملك بن مروان على قتله مصعبا فخيله قد قتلت بطال 
ة على الناس لو راموا مثلها ما استطاعوا لها سبيال ، فهو كريم معظيماً صاحب فضل ونع

  : تحمل األعباء الثقال بينما األخرون ال يقوون على ذلك فقالي
   نـاِظره ما ِالبِن مروان َأعمى اهللاُ    

  يرجو الفَالح ابن مرواٍن وقد قَتَلَتْ  
       مةٍٍ لَكُـمكم من ِنع واِريالح نيا ب  

حــم ــِضلٍَةتُملْ عكــلَّ م ــتُم    فحمل
 

  وال أصاب رغيبـاٍت وال نَفَـال       
  يُل ابِن مروان ِخرقاً ماِجداً بطَالً     خَ

  لَو رام غَيـركُم َأمثالَهـا شُـِغال       
  )1(إن الكَريم إذا حملْتَـه احـتَمال      

 
ر الفكرة التي ي نماذج رثاء عبيد اهللا بن قيس الرقيات في مصعب هادفاً إلى تغيرتُ    وقد أخّ

 شعر الزبيريين منحصراً فيه ،وكانوا ال يأتون اتبعها المؤرخون المحدثون في جعل الرثاء في
  على ذكر الشعراء اآلخرين ولو بقصيدة واحدة في الرثاء، عادين عبيد اهللا نموذجا أصيال عنهم ،

إال أن نماذجه اتخذت طابع الرثاء المذهبي وربما كان التركيز عليه من هذه الناحية فكان يتخذ 
، وتعظيم النكبة فيه ، ودار كل ما وصلت إليه من شعر من تمجيد انتصاراته وسيلة إلى رثائه 

ابن قيس الرقيات في الرثاء حول تصوير غدر العراقيين في مصعب ، وتخليهم عن نصرته 
وانحيازهم إلى صفوف أعدائها من الشاميين ، قاصداً بذلك إثارة العطف على األمير المخدوع 

 كما يختلط الرثاء بمديح مصعب .اً بنفسهن يمضي في حربه مضحيالذي أبت عليه شجاعته إال أ
  . وال سيما تلك الحروب التي قتل فيها المختار الثقفي واستخلص العراق منه 

    وقد أظهر عبيد اهللا مصعبا بمظهر الشهيد المظلوم فنجح في إثارة السخط على األمويين، 
  :لمصعب قولهوتعظيم النكبة في أميره، وصب جام غضبه على أهل العراق، ومن رثائه 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
) األقيشر(وانظر ماقاله المغيرة بن عبد اهللا بن األسدي . 1قصيدة رقم : عرفجة بن شريك ) 1(

  .1قصيدة رقم : في رثائه لمصعب في نفس المعنى 
  
  
  



ــلُ  ــُأ الجِلي النَّب ــر ــاك ِبياِس   أتَ
ــاِس إالّ  ــر الن خَي ــأن ــاك ب   أتَ

  :ن يخَبرنــي حزينــاًفَقُلــتُ ِلمــ
ــإن يهلَــ  ــِقي فَ ــدكُم شَ فَج ك  

  وإن يعمـــر فَـــإنَّكُم ِبخَيـــٍر
 

ــل    ــِه طَوي ــاك ب ــك إذْ َأت   فَلَيلُ
ــلُ  ــا قَِتي ِبه ــؤِمِنين الم ــر   أِمي
  َأتَنْعى مـصعباً؟ غَالَتْـك غُـولُ      
ــلُ  ــنُكُم قَِليـ ــشُكُم وَأمـ   وعيـ

  )1(ِه فُــضوُلعلَــيكُم ِمــن نَواِفِلــ
 

    ويمضي الشاعر في قصيدته في رثاء مصعب، ويعدد انتصاراته ، بما يوحي بحجم األثر 
ما يه، وال عجب في أن يتذكر الشاعر الذي تركه مقتل مصعب في قلبه، من حزن وألم عل

سيتعرض له من خطر على حياته، فقد فشل أميره في الثأر من األمويين له ، وأعجلته المنية 
قبل أن يحقق أحالمه، فقال مثنيا على مصعب ومعددا انتصاراته مع كثير من الحزن واأللم على 

  :أميره مصعب
ــه ــراتُ عنْ الغَم جــر ــر تَفَ   َأغَ
  يهاب صـِريفُ نَابيـِه ويخْـشَى      

 

ــِقيلُ   فٌ صــي س ــه ــأن جِبينَ   كَ
ــولُ  ــقَها الفُح ــدلَتْ شَقَاِش إذَا ع  

 
  

ـ      ِه حـرب ضـروس    إذا نَزلَتْ ِب
  مرى ِبالـسيِف ضـرتَها فَـدرتْ      
ــا ــذَّاِب لَم ــصاِحِب الكَ ــيس ِب   ألَ

ـ        تَ إلـى عرـرج قَد نعأروود  
   ــجِللّــِه ح هــاءهز كَــأن  
ــهِ  ــِل ِفي ــاِت الخَي ــأن مجفَّف   كَ
  سـموتَ ِبِهـم إلـى حـي بعيــدٍ    
ــستَهِ  ــفُ م ــتَ تُوِج ــا َأنْ   الوبينَ

ــواماً  ــٍة س اِبير ــب غَي ــس   وآنَ
 

ــصِليلُ  َ ــا وال ــرز ِمنْه ــاب ال هي  
ــولُ  ــةٌ ذَلُ ــي عاِرفَ هتْ وــس فََأم  
ــُل ــاس شُــؤبوب وِبي   أصــاب الن
ــصِهيلُ  ــأوه والـ ــه التَّـ   يزينُـ
ــولُ   ــى حلُ ــنْهم ِبِمنَ ــوافَى ِم   تَ
ــوُل ــاً فُيـ ــرتْ براِزيقـ   إذَا مـ

ــتَفْج ــولُ ِل ــا فَع ــتَ لَه   عهم وأنْ
ــدليلُ  ــع ال لَم ــِهم ــساحِة َأرِض   ِب
  تَرى ِقطَع الـسحاِب بهـا يـزولُ       

 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .10قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات) 1(



حدهم ، ويستمر عبيد اهللا بن قيس الرقيات في رثائه لمصعب ملقيا مسؤولية قتله على العراقيين و
وأخذ في مراثيه يهجوهم ، ويعيرهم بخيانتهم مصعبا، ويقول إبراهيم عبد الرحمن في هذا 

 وقد كان في ذلك حذرا محتاطا، يخاف أن -المراثي-وسكت عن ذكر األمويين فيها:" المجال
، وقد ندد عبيد اهللا بن قيس الرقيات في رثائه بقبائل مضر التي )1("يطلق لسانه فيتجاوز حده

  :ت مصعبا، وخلّت بينه وبين جيوش عبدالملك بن مروان في موقعة مسكن، فقالغدر
ـ    ــسم مــوــةَ يِزيالر إن  
  ِبـــابِن الحـــواِري الَّـــذي
ــرا  ــضر الِع ــِه م ــدرتْ ِب   غَ
ـــ ــا رِبي ــرِك ي ــبِت ِوتْ فََأص  
 ــه ــتْ لَ ــو كانَ ــفَ لَ ــا لَه   ي
هــد ــوا عهـ ــم يخُونـ   أو لَـ

 تُموهـــدجغْــــلَوي حـــين  
  

ــه  الفجيعةَ وــِصيب المو ــكَن   ـ
  ــه ِقيعــُل الو أه هــد عي ــم   ل
  ــهِبيعر ــه ــتْ ِمنْ   ِق وأمكَنَ
  ـع وكُِنـِت سـاِمعةً مِطيعـه      
هــيع ــفِّ ِش ــوم الطَّ ــالطَّفِّ ي   ب
ــه ــو اللَّكيع ــراِق بن ــُل الِع   أه

  )2(ـضب ال يعرج بالمـِضيعه    

 

ضر عن نصرته على ربيعة ، التي قتلته لتنصر بني أمية ، وتدرك     فهو يسجل قعود م
ثاراتها القديمة عند مضر العراق، وقد عد محمد هدارة مثل هذا النوع من الرثاء  رثاء تقليديا 

 ، وإن صحت تسميته تلك إال أن واقع الحال يقول في رثاء عبيد اهللا )3(وأنه أثر من آثار الجاهلية
ان غير ذلك، ومال في أغلبه إلى كونه رثاء مذهبيا أو حزبيا ، وها هو يبكي ابن قيس الرقيات ك

  :على مصعب بن الزبير بكاء غزيرا ، ويطلب من عينه الجود بالدموع كما هي الغيمة الماطرة 
  بُكِّي ِبـدمِعك واِكـفَ القَطْـرِ      

  
  )4(ابن الحواِري العـاِلي الـذِّكرِ      

 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .167:بين السياسة والغزلشعر ابن قيس الرقيات،  )1(
 .5قصيدة رقم : عبد اهللا بن قيس الرقيات )2(

 46:اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريمحمد مصطفى هدارة،  )3(

  عبيد اهللا بن قيس الرقيات، قصيدة رقم )4(
  



عبا ، وحمل على األمويين على قتلهم مص) أعشى همدان(     وقد الم عبد الرحمن بن الحارث
اعة وإقدام، وال أظن هذا الرثاء العراقيين وساداتهم أنهم تخلوا عنه وتركوه يواجه مصيره بشج

 وسبعين بيتا افتتحها ةال هجاء سياسي خاص، وقد رثاه في قصيدة طويلة وصلت إلى ثالثإ
  :ال  فقبالحديث عن هم الليل الذي أصابه، واألمر الجليل الذي شيبه وأسكب دموع عينيه

  أال من لهم آخر الليـل منـِصب       
  أرِقتُ ِلما قد غـالني وتبـادرتْ      

 

         ـشَيبوأمٍر جليـٍل فـادٍح لـي م  
  )1(سواكب دمِع العين من كل مسكب   

 
 حزينة تنبئ بالموت غدر العراقيين وساداتهم له بمعان يعدد مناقب مصعب ليعدل إلى ثم بدأ

هم، جليل، فادح، مشيب، دموع العين،، ( اتها مثل المنبعث من داخل القصيدة على مدار أبي
  :فيقول...) موجع، المتحوب 

  ِإمام الهدى والِحلم والسلم والتُّقـى  
 

  )2(المهذّب الرفيع الزاكي الحسب وذي 

 
  لحى اُهللا أشـرافَ العـراق فـإنهم       
  هم مكروا بابِن الحواري مـصعبٍ     

 عن بالدكـم    ادعاهم بأن ذودوا الِعد   
  دي المرء مـنهم عـشيره     فولَّوا ينا 

  جزى اُهللا حجـاراً هنـاك مالمـةً       
 

  هم شر قوٍم بين شـرق ومغـرب        
  ولم يـستجيبوا للـصريخ المثـوب      
  وأمواِلكم في كلِّ أبـيض ِمقْـضب      
  أال خَلِّ عنهم ال أبـاً لـك واذهـب     
  وفرخَ عميٍر مـن منـاٍج مؤلِّـب       

 
 المعارك والحروب التي وقائع التاريخية ويعرض ال   ثم يأتي بأبيات كثيرة ومتالحقة يسرد فيها 

خاضها مصعب على فترات حياته في العراق واليا عليها، وكيف كان سيدا كريما تنعم الحياة 
 ،زمانه ياألمن والسكينة ، وختم الشاعر القصيدة بأبيات تنبئ بمدى خوف الشاعر بعد مصعب

لوا القائد مصعبا ، وما ستالقونه جزاء لكم وأن األمن الذي كان زمانه قد ولى فبعدا ألقوام خذ
  : بما خنتم وغدرتم 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1قصيدة رقم ): أعشى همدان(عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحارث )1(

  نفسه، والقصيدة نفسها )2(
  

  



  فيا دهرنَا من قبِل مقتـِل مـصعبٍ       
  وباألمِن والعيش الذي حـلَّ دونـه      

   مـصعباً  فبعداً لقوٍم أسلموا أمـسِ    
  وللسيف تغـشاه ويفـري شـؤونه      
  ودانوا لطـاٍغ قـد أراق دمـاءهم       
       وقال لهم ذوقوا جنى مـا غرسـتُم  

  

  أال ارجع بدنيانا الرفيعـة تحـصب       
  فهــذا زمــان الخــائِف المترقــب
ــذرب  م ــمهري ــناٍن س س ــد   بح

  شعبتــوكــان الحيــا للمفلــح الم
   صدوٍق قاسِط الفعل مشغب    عسوٍف

ــاٍن  ــِربأال رب ب ــارِة مخ   للعم
 

    وهكذا كان الرثاء في شعر الحركة الزبيرية، منصبا في معظمه نحو عبد اهللا بن الزبيرتارة، 
أخرى نحو مصعب ، وقد نأيت ببحثي هذا عن كل القصائد التي كانت في مدح أو هجاء تارة و

ا الشعرية ، أضف أو رثاء أوالدهما وإخوانهما ذلك الرتباط البحث بمجريات الخالفة ومتعلقاته
إلى ذلك أن تأثيرهم على األحداث كان شبه غير موجود أو ظاهر، وما كان له عالقة مباشرة 
باألحداث فقد أثبته، ولذا غابت نماذج الرثاء في غير مصعب وعبد اهللا ، وإن كانت هناك بعض 

حال في اإلشارات لرثاء قتلى الزبيريين وكانت ضمن قصائد رثاء مصعب الطويلة كما هو ال
  .القصيدة السابقة



  الحماسة والحرب
  )1(الشجاعة والشدة، واألحمس والِحمس الشجاع:     الحماسة تعني 

وفن الحماسة في الشعر هو فن القوة أو فن األسلوب القوي الشديد، ومصدر هذه القوة هو قوة 
كيان النفس، وتظهر واالنفعال وجدان ثائر، قوي، يهز " ، )2(العاطفة أو االنفعال النفسي الشديد

  )3("آثاره في الجسم والعقل
    وهي فن ينظمه كل من المنتصرين والخاسرين ، حيث يعدون العدة دائما لجولة جديدة يكون 

  )4(الشعر ممهدا لها ومثيرا لنارها
   يتبين من التعريفات السابقة للحماسة تداخلها مع الفخر والشجاعة كمعنيين يكمالن معنى 

  )5(حسب تسمية حنا فاخوري لشعر الحماسة" الفخر الحربي: "حماسة تعني البطولة وال
   وقد الحظت أن هذا الغرض موجود في الشعر المجموع بكم وافر فاق الثالثين مقطعة 
وقصيدة غلبت عليه صفة القصر وعدم اإلطالة ألسباب لها عالقة بالشاعر المحارب الذي ال 

ألشعار ء الحرب والحماسة يتباهون بهذه ال، وقد كان شعرايطول نفسه الشعري عادة أثناء القتا
الحماسية ، وهم يعتلون صهوات جيادهم في ميدان القتال حتى صح فيهم قول بروكلمان حينما 

  .)6("إنه باب التعبير عن ضروب الشجاعة المختلفة:"قال
 كما سماه وهو كي المحاسني في مستهل تقديمه لشعر الحرب    ومن المفيد هنا ذكر ما قاله ز

ال يكاد يأخذ بإعجابي وصف حرب قاله أحد الشعراء في العصر األموي، فأرى خالله :" يقول
لمح لمعات األسنة والسيوف تقع في اللبات ن يتالحمون بين الحياة والموت، وأرهط المتقاتلي

  والنحور، وأسمع زمازم الجيش تمور في حومة الوغى، حتى يعكر علي صفاء هذه الصورة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .مادة حِمس : معجم مجمل اللغةأحمد بن فارس،  )1(
 .52: دراسات في علم النفس العربيحامد عبد القادر،  )2(
 .79:تاريخ الشعر السياسيأحمد الشايب،  )3(
 . 11 :  اإلسالم والشعريحيى الجبوري،  )4(
 . 38 :لفخر والحماسةحنا فاخوري، ا )5(
 .1/49 : تاريخ األدب العربي )6(

  



وبراعة هذا الوصف أبيات في أواخر القصيدة أو في أثنائها، يحاول بها الشاعر أن يعفي على  
   )1(...."وقد ال يتورع عن إيذائهم بالهجاء. آثار قوم آخرين في الشجاعة والبأس

   ومن هنا كان شعر الحرب والحماسة وما يرافقه من فخر بالنفس أو القبيلة أو الحزب قريب 
فكما أن الفخر صدى " اء ذلك أن كليهما له عالقة مباشرة بالصراع أيا كان سببه الصلة بالهج

اعتزاز الشاعر بنفسه وبقومه وعقيدته، فالهجاء صدى شعور العداء الذي يكنه هذا الشاعر 
  .)2("ألعدائه ومعارضيه

    وقد اتجه شعر الحماسة والحرب في شعر الحركة الزبيرية إلى اتجاهات عدة من حيث 
المعاني والدالالت، وتراوح بين وصف البطولة والتضحية المملوءة بالفخر والحماسة ، ووصف 
قتال الزبيريين وإقدامهم كما فعل عبيد اهللا بن قيس الرقيات، وبين الفخر والحماسة المتعلقة 
بالوقائع والحروب ، كما هو الحال في موقعة راهط ومثله زفر بن الحارث الكالبي ، وبين 

 بالبطولة الفردية ووصف حال المحارب كما ظهر في شعر عبد اهللا بن الزبير الخليفة، الفخر
  .وكذلك جاءت معان أخرى لها عالقة بالتهديد والوعيد ذات الصلة الوثيقة بالصراع والحرب

تفصيل ذلك أعود إلى عبيد اهللا بن قيس الرقيات الذي أنكر على بني أمية جعلهم الخالفة ل    و
ما بينهم دون سائر قريش، فجاء شعره منسجما مع ما تتطلبه تلك المرحلة من معاني وراثية في

  :البطولة واإلقدام ، ومما قاله في هذا المعنى
  إن تُـودع ِمـن الـِبالِد قُـريشٌ    
ـ      هالد غَبفي غٍَد ر ُل النَّاسْأمي  
  لَم نَـزْل آِمِنـين يحـسدنا النّـا        

ــدا ــتْ ِب ــينَا فَم ــاًفَرِض غَم ِئك  
ـ        والزبير الّذي أجاب رسوَل الـ
  والّذي نَغَّص ابن دومة مـا تُـو       
ـ     يبالـس مهِربضالِعراقَ ي فَأباح  

 

   ــاء ــي بق م ِلحهــد عب ــن   ال يكُ
        اءالقَـض كـونـِر أال في غـٍد ي  
ــراء ــذاك الثَّ ــا ِب   س ويجــِري لَن
ــرك األدو ــتَن غَيــ   اءال تُمِيــ

       ـالءب الءالـبِب وـلِّه في الكَـر  
      وفُ ِظمـاءيالـسو ِحي الـشَّياطين  

     راِب ِغـالَءفي الضلْتاً و3(ـِف ص(  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .52-51:شعر الحرب في أدب العرب )1(

 .409: شعر الصراع بين اإلسالم وخصومهكمال جبري أمين عبهري، )2(

  .1 قصيدة رقم :عبيد اهللا بن قيس الرقيات )3(



 افتخر فيها ، وأراد أن يصف إقدام مصعب بن الزبير الذي            ولما أحس الشاعر بقرشيته التي      
قطع مسافات طويلة لمالقاة بني أمية ، اعتز بكونه ينتمي إلى قوم يتحلق الناس حـولهم حلقـات                

ف للخـصم  حلقات ، ووجه خطابه إلى بني أمية رافعا من قدرهم وشأنهم ، وهذا من باب االعترا   
ية والقوة فيقولبالند:  

  لَو كـان حـولي بنـو ُأميـةَ لَـم          
ـ     ِضق مجاِلــسهمإن جلَـسوا لَــم تَ

 الرهـاِء تُـرى     ِبالخَيِل والزِجـِل و  
  قَد كُنتُ فـي معـشٍَر أِعـز ِبِهـم         
  كَم فـيِهم ِمـن فَتـى أخـي ِثقـةٍ          
    هبـِصري مشي إلى المـوِت حـيني  

  هـــمصعب ودونَأدركَهـــم مـــ
   الحديـِد تَحـسبهم    إن يلبسوا ِمـلْ   

هَأنكَــر ــسفَ ِمنــكَالح ــمتَهإن س  
 

ــوا   ــم نَطَق ــاٌل أراه ــق ِرج   ينِط
ــقُ ــنهم اُألفُ ِكبــوا ضــاقَ عَأو ر  
ــرقُ  ــِه الِخ ــاطَ غاِب ــقُ َأوس   تَخِف
  فــي حلَــٍق مــن وراِئِهــم حلَــقُ
  عــن منكبيــِه الــِسرباُل منخَــِرقُ

  مٍة حِنـقُ  كما مـشى فَحـُل ِصـر      
  ِبالغَمِر ِمـن غَمـِر عـاِلٍج ِشـقَقُ        
ــقُ بربــاً ِبهــا مــن ِهناَئهــا عج  
  )1(ِإنكــار َأيــٍد فــي ســيِفِه علَــقُ

 
وتتبدل المفردات عند عبيد اهللا بن قيس الرقيات ، والجرح الذي يعاني منه الشاعر هنا أكبر،                

لنوم قد جفاه لقتلى وقعة الطّف التي       فيناصب العداء لبني أمية عالنية ويصفهم باألعداء، حتى أن ا         
لنـاس بمـا فعلـوا      ا ل  لألفكار على بني أمية وتذكير     اقتل فيها الحسين بين على ، فيما يبدو تقليب        

  :فيحرضهم على قتالهم ويقول
كَيفَ نَـوِمي علـى الِفـراِش ولَمـا         
  تُــذِْهُل الــشَّيخَ عــن بِنيــِه وتُبــِدي

ــ  ــةَ م يــي ُأم ــنْكُم بن ــا ع   زورأن
ــي  ــد َأوجعتِْن ــالطَّفِّ قَ ــى ب   إن قَتْلَ

 

  
  
 

  اءوــع ــارةٌ شَ ــشَّام غَ ــشْمِل ال ي  
  اءــذْر ــةُ الع ــا العقيلَ ــن براه   ع
   ــداء األع ــِسي ــي نَفْ ــتُم ف    وأنْ
ــفاء ــتُم ِش ــِئن قُِتلْ ــنْكُم لَ ــان ِم   )2(ك

 
  

  
      ـــــــــــــــــــــــــــ

  .8قصيدة رقم : اتعبيد اهللا بن قيس الرقي )1(
  .1نفسه، قصيدة رقم  )2(



   وها هو يعلن بيعته لمصعب بن الزبير غير آبه بآل أمية وواعدا إياهم بعدم السلم معهم واللقاء 
ال بد آت وأن الطبيب المعالج لكم سيقطع دابر العزم فيكم في إشارة إلى مصعب بن الزبير ، 

  :ومعرضا بموقعة راهط وما رافقها من قتلى لهم 
  هل ِمن طَبيـٍب ِبـالِعراِق لَعلَّـه       فَ

      ِشـفاُؤه يوشُ الشَأِم كـانفَلَوال ج  
  َألقتاُل ِمن يوِم راهـطٍ    ِرجاٌل هم ا  
ــ ــال س ــيِهمفَ ــود ِإل   لم إالّ َأن نَق

  إذا حثَّها الفُرسان ركضاً رَأيتَهـا     
  تَدارك ُأخراناَ ونَمـضي أمامنـا     
  إذا فَِرغَت َأظفـاره ِمـن قَبيلَـةٍ       
  على بيعِة اِإلسالِم عنهم عـدوهم     
  نَفَيتَ ِبنَصِر اِهللا عـنهم عـدوهم      
  تَداركتَ ِمنهم عثرةً نَهكَـت ِبِهـم      

 

  يداوي كَريمـاً هالكـاً متَهالكـا       
  قَريباً ولِكنّـي َأخـافُ النَياِزكـا      
  أجازوا الِغوار بينَنـا والتَـسافُكا     

  ِتكـا عناجيج يتبعن القالص الروا   
  مصاليتَ ِبالذُحِل القَـديِم مـداِركا     
  ونَتبــع ميمــون النَقيبــةَ ناِســكا
  َأماَل على ُأخرى السيوفَ البواِتكا    
  كَراديس ِمن خيٍل وجمعاً ضباِركا    
  فَأصبحتَ تَحمي حوضهم ِبِرماِحكا   

  )1(عــدوهم واُهللا أوالك ذاِلكــا 
 

نبا مهما من شعر البطولة والحرب ، وسجل مجريات وقعة مرج    وقد مثّل زفر بن الحارث جا
  :راهط وهو يبكي قتاله ، فدعا إلى الثأر من بني أمية ، وهددهم وتوعدهم فقال 

  
  
  
  
  
  

      ـــــــــــــــــــــــــــ
 .10قصيدة رقم: عبيد اهللا بن قيس الرقيات )1(

  
  

  



  أِريِني سـالَِحي ال أبـا لـِك إنَّنـي         
  ن بالغيـِب أنَّــه أتَـاني عـن مــروا  

     بهرففي العِيس منْجاةٌ وفي األرِض م  
ــاِفالً ــِسبوني إن تَغَيبــتُ غَ فــال تح  
  فقد ينبتُ المرعى على ِدمـِن الثَّـرى    
  أتــذهب كلــب لــم تَنلهــا ِرماحنــا
  لعمري لقـد أبقـتْ وقيعـةُ راهـطٍ        
  أبعد ابن عمرٍو وابـن معـٍن تتابعـا        

ــر منــي نبــوةٌ قَبــل    هــذهفلــم تُ
  فال صلْح حتى تَـنِْحطَ الخيـل بالقنـا    
أال ليت شعري هل تُـِصيبن غـارتي      

 

  أرى الحرب التزداد إال تَماديـا      
  مِقيد دمى أو قاطع مـن لـسانيا       

  عنـا لهـن المثانيـا     إذا نحن رفّ  
  وال تفرحوا إن جئـتكم بلقائيـا      
  وتبقى حزازاتُ النُّفوِس كما هيا    

  ا ِهيـا  وتُتْرك قتلى راهٍط هي م    
  لحــسان صــدعاً بينــاً متنائيــا
  ومقتَــِل همــام ُأمنّــى األمانيــا
  ِفراري وتركي صاحبي ورائيـا    
  وتثأر من ِنسواِن كلـب ِنـسائيا      

  )1(تنوخاً وحيى طَيىٍء من شفائيا    
 

فرد عليه جواس بن القعطل الكلبي ، أحد شعراء بني أمية مناقضا بالبحر نفسه ، أعني الطويل ، 
القافية نفسها ، متشفيا فيه، ويسخر من هروبه من المعركة للنجاة بنفسه خوفا من سيوف بني و

  : أمية الحداد وخيولهم النجاد فقال
  لَعمري لقد َأبقـتْ وقيعـةُ راهـطٍ       
  مقيما ثوى بـين الـضلوع محلـه       
  َأتبكي على قَتلـى سـليٍم وعـامرٍ       
  دعــا بــسالٍح ثُــم َأحجــم إذْ رأى

  ِب ِفتيـان نَجـدةٍ    عليها كُأسِد الغـا   
 

 الـداِء باِقيـا     علىُ زفَـِر داء مـن      
   الطبيب المـداويا   وبين الحشا أعيى  

  وذُبيان مغروراً وتبكـي البواكيـا     
  سيوفَ ِجناٍب والِطـواَل المـذاكيا     

  )2(إذا شرعوا نحو الِطعاِن العواليـا     
 

     
   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .4قصيدة رقم : زفر بن الحارث)1(
  .2قصيدة رقم : جواس بن القعطل الكلبي) 2(

  



   واستمر جواس بن القعطل في معاداته لكل من يقف مع عبد اهللا بن الزبير ، وأخذ يحث آل 
 لقتالهم واصفا إياهم بالمنافقين ، والملحدين وأنه جاء وقت القضاء عليهم ان على غذ الخطامرو

  :متوعدا إياهم بقطع الرقاب بالسيوف فيقول
 إنــةُ لــم تَكُــنيالِخالفَــةَ يــا ُأم  

ــاِزمٍ  ــَأمٍر ح ــتكُم ِب ــذوا ِخالفَ   فخُ
  سيروا إلى البلَِد الحـراِم وشَـمروا      
ــدٍة ــاِفقين ِببلْـ ــركُن منـ   ال تَتْـ

 

  ــد ــداً تُ ــدياها َأب ــِركُم ثَ ِلغَي ر  
ــراها  ص ــدون ــبن الملِْح   ال يحل
ــا  ــواكُم مواله ــصِلحوا وس   ال تُ

ــا إال َأم ــسيوف طُاله ــتُم بال   )1(لْ
 

  ووصف زفر بن الحارث ضراوة المعركة في مرج راهط مرة أخرى، ويعترف بشراسة 
  :الخصم ونديته في القتال، فالحرب سجال ويسجلها بأمانة الفارس الشجاع فيقول

  وكُنَّا حِسبنا كلَّ بيـضاء شَـحمةً      
      هـضعِع ببـالنَّب عنا النَّبعا قَرفلم  
ــةً  ةً تَغِْلِبيبــص ــا ع ــا لَِقين ولم  
  سقَينَاهم كَأسـاً، سـقَونا ِبِمثِْلهـا      

 

ــرا   يوِحم ــذام ــا ج ــاِلي القَين   لَي
  ِببعٍض َأبـتَ عيدانـه أن تَكَـسرا       
ــِة ضــمرا ِنيداً للمــر ج ونــود   يق

  )2(ولكنَّهم كانوا على الموِت أصبرا    
 

 الحركة الزبيرية بين هذا الطرف وذاك ، فتندفع حماسة عبد الملك   وتستمر المجاذبة في شعر
بن مروان بقوة نحو عبد اهللا بن الزبير الذي هدده وتوعده، لكن عبد الملك ال يقبل بهذا التهديد، ا

فيرد عليه بصورة شعرية تصور حال المفاِخر على المفاخَر عليه مثل العقاب الجارح الذي 
  :      أسد في مطاردة ذئب فيقوليطارد خشاش طير صغير أو

  ِميأتوعدني ولـم أر مثـَل يـو       
  متى يلقَ العقاب خـشاش طيـر      

ــ ــذئاب ُأســتَوع   د غــاٍبود بال
 

  خشاش الطير يوعدن العقابـا     
  يهتِّك عن مقاِتلهـا الحجابـا      

  )3(وأسد الغاِب تلـتهم الـذئابا     
 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .1م قصيدة رق: جواس بن القعطل الكلبي )1(
 .2قصيدة رقم : زفر بن الحارث )2(

  .1قصيدة رقم : عبد الملك بن مروان )3(
  



 لكن عبد اهللا بن الزبير ال يقبل بما قاله عبد الملك بن مروان ، وأفضل طريقة للرد عليه هي 
الشعر كما فعل هو، رادا عليه ما زعمه في الشعر، ومنكرا عليه البطولة والشجاعة والحلم ، 

لكنه مقيد ببيعة له ال يستطيع حلّها ، وإن كان من اللقاء بد فهو أسد جسور وأنه مخزي بظلمه، 
  :وعند اللقاء صبور فقال

ــده  ــا عب ــذي أن ــمع اهللا ال   أال س
   العظـيم بجرمـه     على اهللاِ  وأجرى

ــ ــدرةأغ ــيم ِبق ــالوا حل   رك أن ق
  وجـدتني  زعمتَ قد إن  رمت ما  ولو

   لـك لـم أكـن      وأقسم لوال بيعـةٌ   
 

  من كان أظلما   الناس   وأخزى إله  
مـا     وأسرعه في الموِبقـات تَقَح  

  ليس بذي حلـٍم ولكـن تَحلّمـا     و
عرين يترك الِقرن َأكْتَمـا     هزبر   

  )1(ألنقضها، لم تنج مني مـسلماً     
 

    وقد نافح شعراء الزبيريين عن أمرائهم في وصف القتال وضراوته فهذا غطفان بن أنيف 
الي لبني أمية ، ويبين هيئة الجيش الذي كان يصف مصعبا وجيشه ويعرض بمالك بن مسمع المو

  :يقوده مصعب للقاء العدو فيقول
ــرا ــصرنا اَألمي ــتَ ن ــفَ رأي   كي
ــرورا   ــالً ج ــه جحف ــود في   يق
  وصــارماً ذا هيئـــٍة مـــأثورا 
                        يرى قصوراً

  
  
  

 دونه

ــرا  ــد إذ ُأبي حِة الِمربرــص   ِب
ــذكورا  ــصالِدم ال ــَل وال   الخي

  ٍع محـصورا  فأصبح ابن مـسم   
 )2(ودورا

    وهذا عبد اهللا بن الحجاج ، ورغم أنه كان يميل إلى آل مروان ويمدحهم ، ويفاخر بهم، إال 
ة قريشا بعديمة الرأي لمساندتها زبير حينما وصفت بعض قبائل قضاعأنه نافح عن عبد اهللا بن ال

ني أمية أمام عبد اهللا بن عبد اهللا بن الزبير في شأن الخالفة ، فثارت حميته وقلل من شأن ب
  : الزبير الخليفة، وتوعدهم بلقاء حاسم إذا ما التقى الجمعان والتحم الجيشان فقال 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .8قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير بن العوام  )1(
  .1قصيدة رقم : غطفان بن أنيف )2(

  



     تَكُن ِر ولَميبابِن الز شَْأو َأتَطْلُب  
  لَّفْتَ أمراً لَـم تَكُـن ِلتَنالَـه       تَكَ

  فَمهالً بني مرواِن لَـستُم ِبـذادةٍ    
  إذا الْتَقَِت األبطاُل كُنْـتُم ثَعاِلبـاً      

 

 ــب ــِه راِك ــه مــا حــج ِللَّ   ِلتُدِركَ
ـ        َل الكَواِكـب  اطَواَل اللَيـالي أو تُنَ

        الِلقـاِء الكَتاِئـب موإذا ما الْتَقَتْ ي  
دىالشَ وُأسالِسلِْم في ر 1(الكَواِعِب ِعنْد(  

 
عبد اهللا بن العجاج كان أموي الهوى، فسرعان ما عدل عن موقفه السابق      سبق وأن قلت أن

وعاد يعتذر من عبد الملك بن مروان على ما قاله في حق عبد اهللا بن الزبير ، وتراجع عنه ، 
شاعرهم ، فقال معتذرا عن موقفه، مما يدل على تقلب حال بعض الشعراء وعدم صدقهم في م

  : ومعرضا بابن الزبير ، ومفاخرا بما فعله عبد الملك فيه وفي أعدائه
  يابن أبي العاصي ويا خير فَتَـى      
  أنت الذي لم تدع األمـر سـدى       
  ما زلْتَ إن ناٍز على األمر انتزى      

   إذ عـصى   كما أذقْتَِ ابن سـعيدٍ    
ــديم وب ــد ق ــتَ إن ع ــىوأن   نَ

  شٌ عنكُم جوب الرحى   ِجيبتْ قري 
  يشكُر ذاك ما نفَتْ عـين قـذَى       

 

  أنتَ النجيب والِخيار المـصطفى     
  حين كـشفْتَ الظُّلُمـاِت بالهـدى    
  قَضيتَه إن القـضاء قـد مـضى       
  وابن الزبير إذ تـسمى وطغـى      
  من عبد شمس في الشَّماريخ العلَى    
  هل أنت عاف عن طريٍد قد غوى      

  )2(الِفـدا نفسي وآبائي لك اليـوم      
  

في المفاخرة بنسب عبد اهللا بن الزبيـر خاصـة وآل   ) أبو دهبل(ولم يجد غضاضة وهب بن زمعة      
الزبير عموما لما مدح عبد اهللا بن عثمان زوج رملة بنت الزبير بن العوام ، وربط ذاك النسب بمحمـد    

  :رسول اهللا عليه السالم ، وهيهات أن تجد لمثلهم شبيها فقال
   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 2قصيدة رقم : عبد اهللا بن الحجاج )1(
  .1نفسه، قصيدة رقم  )2(

  
  
  
  



  قَضت وطراً من أهل مكَّة نـاقَتي    
   نَجيبـةٌ  ِه بيضاء فَـرع   تَمطَّت بِ 

    ا ِمن قُـريحميُل المج  يٍش كأنَّـه  
   محمـدٍ  فَأكِرم ِبنَسٍل ِمنـك بـين     

  وبني حكيٍم والزبيـِر فلـن أرى      
 

   في الماِجِد ابِن ِحـزامِ     ى أملٍ ِسو 
    الواِلـداِت غَـرام عـضبو ِهجان  
  ِهالٌل بـدا ِمـن سـدفٍَة وظـالمِ        

عِلــٍي فاســمنــي عبكَالِمــيو ن  
  )1(لَهم شَبهاً في منِجـٍد وتَهـامى      

 
ها في صار الكعبة، والم قريشا على تقاعس   ووصف وهب بن زمعة المعركة التي تمت وقت ح

د اهللا بن الزبير ومن معه،  ووصف ضراوة األعداء في الرمي وصبر عبد اهللا بن نصرة عب
الزبير ومن عاذ معه ، وخص من بين قادة عبد اهللا بن الزبير عثمان بن عبد اهللا بن حكيم من 

  :سادات قريش، فقال
ــراتها  ــريش س ــا ق ليــة ع   أتارك

  ذٌ بــاهللا جيــران بيِتــِهووهــم عــ
  مـا رمـوا   وقدماً رموا بالمنجنيق و   

  وشدوا علـيهم بعـد ذلـك شـدة        
  فألفوا رجاالً قعداً تحـت بيـضهم      

  في الوغى  عثمان القوم ابن أخت  ونعم
     ـة  هو التارك المـال النفـيسميح   

ــا  ــاد بمثله ــنفس ال يج ــاد ب   وج
 

  ــذَّبح ــام تُ ــد المق ــاداتها عن   وس
  مخافة يوم أن يبـاحوا ويفـضحوا      

ــل ب ــرح لنب ــقُّ وتج ــاراٍت تُع   ت
  م حــرام وأبطــحفــسال بهــم رد

     صرحأال تحت ذاك البيض موت م  
      إذا الحرب أبدت نابها وهي تكلـح  
     حوللموت في بعض المعيـشة أرو  

ـ لها لو أقرت خَ      )2(ة متَزحـزح  ِزي
 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
وانظر له في نفس المعنى االفتخار بنسب آل        . 4قصيدة رقم   ) : أبو دهبل ( وهب بن زمعة  ) 1(

  3 قصيدة رقم الزبير
  وانظر له في وصف صبر عبد اهللا بن الزبير عند اللقاء في الحرب. 1نفسه، قصيدة رقم ) 2(

  2قصيدة رقم : وأنه ال يتبدل عن دينه ولو تخرق جلده من السهام والسيوف
  
  



 بعد مقتل عبيد اهللا بن زياد، فكان انتصارا وقد اتقد الشعر الزبيري فخرا وحماسة وابتهاجا 
قائده إبراهيم بن األشتر ، فقال سراقة بن مرداس البارقي بعد لار بن أبي عبيد الثقفي، وللمخت

المعركة ، واصفا ضراوتها وشدة بأس الجيش الذي اشترك فيها، ومخاطبا جموع األمويين، 
  :مظهرا لهم الشماتة بالخسارة األليمة التي حلت بهم 

  ِحٍجَأتاكُم غُالم مـن عـرانين مـذْ       
 ظَم      فيا ابنـْؤ بـأعمالـكٍ   زيـاٍد ب   

  ضربناك بالعضِب الحـسام بحـدةٍ     
       ـمجزى اهللا خيراً شـرطة اهللا إنَّه  

ــٍد  ــِدر بهن ــساقُوأج ــبيئةًإذ ت س   
 

  جريء على األعداِء غيـر نكُـولِ       
   الشَّفرتَين صـِقيلِ   وذُق حد ماضي  

ــا أبأ ــلِ  إذا م ــاتالً ِبقتي ــا ق   نَ
  شَفُوا من عبيـد اهللا أمـِس غليلـي        

  )1(لها من بني اسحق شـر حليـلِ       
 

وكان سراقة قد سبق تهديد منه للمختار، وتوعده بجيش قوي مليء بالخيول ذات اللون الموحد ، 
  :كناية عن قوة االستعداد وبأسلوب ال يخلو من التهكم فيقول

ــي    ــحق أنِّ ــا إس ــغْ َأب   أال أبِل
ــأتر ــِصراهاي عين ــم تُب ــا ل    م

ــز ــدينكم وجعلــت نَ   راًكفــرتُ ب
 

ــصمتاِت  ــاً م ــق دهم ــتُ البل   رأي
ــات  ــالم بالتُّرهـ ــا عـ   ِكالنـ
ــاِت ــى المم ــالكم حت ــي قت   )2(عل

 
   وإذا كنت في مقدمة البحث التاريخية قد أشرت إلى شجاعة عبد اهللا بن الزبير الخليفة 
ء وفروسيته ، وكان ذلك في مواطن عديدة ، أظهرت أن الرجل مقدام ال يهاب المنازلة وال اللقا

، فإن حقيقة الشعر الذي قاله تثبت ذلك ، علما بأنه تم إسقاط كل شعر قاله على سبيل التمثل في 
ة ، وليس من السهل أن  صعب المراس والمراوغحروبه التي خاضها، فها هو يخبر معاوية أنه

  :  تلين قناته فيقول
    بابسامى عوإنِّي لبحر ما يه  

 

      نارك ي رلْقَ بحري حـدِ خْمتى ي3(م(  
 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  2قصيدة رقم : سراقة بن مرداس البارقي )1(
 1نفسه، قصيدة رقم  )2(
   1بيت رقم :  عبد اهللا بن الزبير بن العوام )3(



ويقول مفتخرا بنفسه ونسبه ، فهو ابن أنصار النبي محمد عليه السالم ، ونسبه صافي ال لؤم فيه 
  :بهم من يالقيهم في القتال فيضرب رقالؤم ك

  أنا ابـن أنـصار النبـي أحمـدِ        
                      اضرب منهم

  
 كل

ـ     ه والرسـول المهتـدي    عبد اإلل
 )1(وغٍد قُعدِد

 صبورا عند )2( وكان عبد اهللا بن الزبير مكين القلب ثابت الضربة كما وصفه زكي المحاسني
 الحجاج له، صبر وقاتل اللقاء ال يهاب الموت ، ولما فرض عليه العوذ في الكعبة في حصار

قتال الصابرين،  رغم علمه بالنهاية التي سيالقيها ، وما آلمه أن ينكر البعض عليه قوة احتماله 
  :وشجاعته عند اللقاء

     ِرف يـومإنّي إذا َأع  َأصـبر   
    بر أولى بالفتى وَأعـذروالص  

     3(وبعضهم يعرف ثـم ينكـر(  
  

 

وهو شيخ كبير ويقاتل كاألبطال الشباب ، ضاربا ويشير عبد اهللا بن الزبير إلى قوة تحمله 
 الذي به يضرب المثل في الصبر ، وقوة التحمل ، فقد قامت )4(لصبره في القتال المثل بعفاق

  :الحرب وال مجال لنهايتها أو وقفها
  صبراً عفـاق إنـه شـر بـاقْ         

   ربالناس ض األعنـاقْ  قبلك سن   

  )5(قد قامت الحرب بنَِا على ساقْ     
 

 

عل شدة االحتمال عند عبد اهللا بن الزبير  وتقدمه في السن جعلتني أختم حماسته وبطولته  ول
  :أمه أسماء قبل النزال األخير له مع األمويين فقال متعبافيه بالبيت الذي ودع 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 2رجز رقم : عبد اهللا بن الزبير بن العوام )1(
 .95:شعر الحرب في أدب العرب )2(

 3 ، وانظر له في الصبر والشجاعة الرجز رقم 4رجز رقم : اهللا بن الزبير بن العوامعبد  )3(

 . 5انظر شرحها تحت اسم الشاعر ورجز رقم  )4(
  .5رجز رقم : عبد اهللا بن الزبير بن العوام  )5(



  )1(                   شيخ كبير عّل          قد عاش حتى مّل
 رأيت  أن أضمن شعر الحماسة والحرب مـا  ولكي تكتمل صورة شعر الحماسة والحرب فقد    

جاء على سبيل التهديد والتحريض وكذلك الوعيد وخاصة تلك النماذج التي انبعثت من شـعراء                
شعر الصراع والتشجيع عليه، وفـي هـذا        ب ة الزبيرية لما فيها من ارتباط       بني أمية ضد الحرك   

 عند الهزيمة   - أكثر ما تبرز   -لوعيدلى التحريض وا  وتبرز الدوافع إ  :" قول كمال عبهري  المجال ي 
إذ نرى الشاعر يتوعد ألخذ الثأر واالنتقام أو تثبيط عزائم خصومه أو للتأليب عليهم والنيل مـن               

  )2("عزائمهم
 ألنه حبس محمد بن الحنفية فـي سـجن    ؛فهذا كثير بن عبد الرحمن يتهدد عبد اهللا بن الزبير         

لمظلوم هو العائذ في سجنه ،وبقـي يفـاخر عليـه           عارم ، وينكر عليه العوذ في الحرم ، وأن ا         
بصفات محمد بن الحنفية ما ليس فيه من خصال،  ولذلك ال بد أن تتبدل األحوال ، وأن النـصر                

  :لتحريره قادم ال محالة
  لك الويُل ِمن عيني خُبيٍب وثاِبـتٍ      
  تُخَبــر مــن القَيــتَ أنّــك عاِئــذٌ

  ن ِمنى ومن ير هذا الشَيخَ ِبالخَيِف مِ     
  وِصي النبي المصطفى وابن عمـهِ     
  أبى فهو ال يشري هـدى ِبـضاللةٍ       
 ــه ــو ِكتاب ــِد اِهللا نتل ــن ِبحم   ونح
      الـروِع سـاكن آمن يثُ الحمامِبح  

ــد ــا ورقُ ال ــِهفم ــاٍق ألهل   نيا ِبب
 نها       فال تَجزععـدب ٍة إنِمـن ِشـد   

 

ــوائِم  ــداِء الت   وحمــزةَ أشــباِه الِح
  العائذُ المظلوم في ِسجِن عـاِرمِ     بل  

  ِمن الناِس يعلَم أنَّـه غيـر ظـاِلمِ        
  وفَكاك أغـالٍل وقاضـي مغـارمِ      
ــمِ  ــةَ الئ ــي اهللا لوم ــي ف   وال يتق
  حلوالً ِبهذا الخَيِف خَيِف المحـارمِ     
  وحيثُ العدو كالـصديِق المـساِلمِ      
ــضربِة الزِم ــوى ِب ــدة البل   وال ِش

  )3(لخُطوِب العظـاِئمِ  فَواِرج تلوي با  
 

وبقي الشاعر حانقا على عبد اهللا بن الزبير وعلى أخيه مصعب ، فلما أراد عبد الملـك بـن                   
الخروج لمالقـاة   من  مروان الذهاب لمالقاة مصعب ، وحاولت عاتكة بنت يزيد بن معاوية منعه             

  :الخروج إلى مصعب فيقولعلى مصعب ، رأيناه يتصدى لها ويشجع عبد الملك 
   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .6بيت رقم : عبد اهللا بن الزبير بن العوام )1(
 .415:شعر الصراع بين اإلسالم وخصومه )2(

  . 1قصيدة رقم : كثير بن عبد الرحمن  )3(



ــاو ــم فيه ــمُأفِخ إنَّه ــروان    آَل م
   ذي حمـاٍس خَـواِدر     ُأسود بـوادٍ  

  لَقَد جهد األعـداء فَوتَـك جهـدهم       
  ك ابن مروان سـقطَةً    فما وجدوا في  

        ـهزملَم تَـثِن ع الغَزو إذا ما أراد  
         عاقَـه فَلَما لَـم تَـر النَهـي نَهته  

ة مــر   تَثَِبــتٌولِكــن مــضى ذو ِم
  مامـِة أظهـرت   َأشَم عميم فـي العِ    

ــٍد إذا قيــَل إنَّمــا   وِصــدقَ مواعي
    ثبتى يفَّ حالص ضِربونم يهتـوا و  

   تْهحتـى تَقَلَّبـتْ    فتى أخْلَص ربالح  
 

  إذا عم خوفُ عبِد شَمٍس حـصونُها       
  حواٍن على األشباِل محمى عرينهـا     
  وضافَتك أبكار الخُطوِب وعونُهـا    
  وال جهلَةً فـي مـأِزٍق تَـستَكينُها       
  حصان علَيهـا نظـم دٍر يزينُهـا       
  بكَت فَبكى ممـا شَـجاها قطينُهـا       

ــستَ  ــٍح ي ــٍق واض نَِّة حــس   بينُهاِل
ــا  ــسٍم يعينُه ــالد ِج ــه أج   ِحزامتُ
  يصدقُ موعـود المغيـِب يقينُهـا      
  وهم يرِجعون الخَيَل جماً قُرونُهـا      

  )1(ِبضرٍب قُيونُها عضباً كما أخلَصتْ
 

  وقد هدد الحارث بن ضب العتكي عبد اهللا بن الزبير بعبيد اهللا بن زياد إذا لم يتنازل عن 
  : الهوىغدر أهل العراق له وعلى رأسهم بنو مسمع أمويولها ، كما ويحذره من الخالفة إلى أه

  
  فَــرد الخالفَــةَ يــا ابــن الزبيــر
ــراقِ  ــاد الع ــك زي ــافُ علي   أخ
ــارث ــن ح ــر م ــأمِن المك   وال ت
      األكـرمين ـشَرعذكرتُ لَـك الم  

 

ــع    ــل أن تُخْلَ ــا قب ــى أهله   إل
ــسمع  ــي م ــك بن ــشى علي   وأخ

  نْقَــعٍء ســمه يىفــثم أمــر 
  )2(ذَوي المجـِد والحــسِب األرفــع 

 
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 2قصيدة رقم : كثير بن عبد الرحمن )1(
، وانظر تهديد يزيد بن معاوية لعبد اهللا بن الزبير 1قصيدة رقم : الحارث بن ضب العتكي )2(

  .1قصيدة : لما اتهمه عبد اهللا بالمجون وشرب الخمر
  



 بن ظبيان الفتاك يتهدد مصعبا لقتله أخيه في إحدى المعارك بينهما ، وهذا عبد اهللا بن زياد
ويقسم أنه ليقتل من جيش مصعب ثمانين فارسا بأخيه ، ولن يرفع رأسه إال بنيل مراده من 

  : االنتقام والثأر فيقول
 أنّي تناســيتُ نابيـاً     يـرى مصـعب   

ـَاه مــاذر شــارق      فـو اهللا ال      أنـس
ـ   وثَبـتَ علـيه ظـا     ـُهلمــاً فـقتلتَ

ـِهـر بـن مالــكٍ           قتلتُ به من حي ف
ـَفِّي لـهم رهن بعـشرين أو تـرى          وك
ـَع رأسـي وسط بكِر بـن وائـل          أأرف

  

  اِهللا ما ظَـن مـصعب     مر  عوبئـس لَ  
       في داٍج من الليِل كوكَـب ومـا الح  
ـَقَصـرك ِمنه يوم شَر عصبـصب        ف

   منهم ناشـئون و ب ثَمـاِنـينِشــي  
ـَلَي مـع اإلصباح نَـوح مـسلب         ع

  )1(ولَم َأرِو سـيِفي ِمـن دٍم يتَـصبب        
  

  
     وهكذا مرت نماذج الحرب والحماسة في شعر الحركة الزبيرية ، وكانت في أغلبها قصيرة 
النفس الشعري ، وغاب عنها الوصف الحقيقي الذي كنت أتمنى أن ألقاه في حصار الكعبة من 

ة بيتا واحدا من اج أربعين يوما ، حتى عبيد اهللا بن قيس الرقيات لم يسجل لتلك الواقعقبل الحج
 بالوقائع التي كانت تمثل النزال الحقيقي بين القبائل القيسية واليمنية كموقعة الشعر، ولكنه عني

  حول ما أرادته أمية من بعث العصبية الجاهلية من مرقدها بعد أن وأدهادارراهط ، ولعله 
ذلك أن الوظيفة األساسية للعصبية تبقى متجهة نحو الملك، وهي ضرورية لكل "  . )2(اإلسالم

كما غاب تصوير المعركة  )3(" أمر يحتاج إلى إجماع ، وأن الدعوة الدينية ال تتم بدون العصبية
اهللا ا بقرب نهاية عبد أحسوالدامية التي دارت داخل الحرم المكي بعد الحصار ، ولعل الشعراء 

بن الزبير ونهاية حركته معه فلجموا ألسنتهم عن وصف تلك المعارك وذلك خشية من العدو 
  .ل حماهوالذي ال بد من مهادنته والحوم حوالقادم 

  ـــــــــــــــــــــــــ
، وينظر في مثل هذا التهديـد والتـشفي   1قصيدة رقم : عبد اهللا بن زياد بن ظبيان الفتاك   )1  (

  .1رجز رقم :  ، وأيوب البجلي 1قصيدة رقم:يالبعيث اليشكر
  .20:جريرمحمد إبراهيم جمعة، ) 2(
، مجلة جامعة الملـك     ووظيفتها االجتماعية والسياسية   ، العصبية الخلدونية  محمد الدقس ) 3(

  .739، ص990، ا2سعود،م



حفل الشعر في الحركة الزبيرية بموضوعات أخرى تتفرع عن الموضوعات     
إلضافة إلى المديح والهجاء والرثاء وشعر الحرب والحماسة، فقد رأيت السابقة ، فبا

نماذج شعرية تضمنت موضوعات أخرى يصعب دمجها ضمن الموضوعات 
الرئيسة السابقة، وسأقصر الحديث فيها على االستعطاف ، واللوم والشكوى ، 

  . والنصح واإلرشاد، 
صورة الحركية والصيرورة السياسية  ذلك أنها تكمل ال؛    وهذه موضوعات يصعب تجاوزها
ذاك، كما أن هذه الموضوعات تكشف جوانب هامة من التي كانت عليها الحركة الزبيرية آن

واطف المتقلبة  والمرافقة طبيعة المرحلة التاريخية التي مرت بها الحركة الزبيرية لخلوها من الع
  .... . لمديح  أو الرثاء عادة  ل

وقد انبثقا من قصيدة المدح بعد أن أرسى أصولها وتقاليدها :"  ارواالعتذ االستعطاف    
 فلم يجد عبد اهللا بن الحجاج طريقا لخالص ابنه من )1("شعراء الطليعة أوائل العصر اإلسالمي

قبضة عبد الملك بن مروان وهو يمدحه إال التعريض بعبد اهللا بن الزبير وبيان ما كان منه نحوه 
ك بن مروان ويفك أسر ولده عوين بن عبد اهللا، مما يعد من حتى ينال عطف عبد المل

  :االستعطاف السياسي دون الوالء لعبد الملك فقال
  بن أبي العاصي ويا خير فَتَـى      ايا

  أنت الذي لم تدع األمـر سـدى       
  ما زلْتَ إن ناٍز على األمر انتزى      
  كما أذقْتَِ ابن سـعيٍد إذ عـصى       
ــى  ــديم وِبنَ ــد ق ــتَ إن ع   وأن

حى    ِجيبالر بوج تْ قريشٌ عنكُم  
  أهوى على مهواِة ِبئـٍر فهـوى      

 

  أنتَ النجيب والِخيار المـصطفى     
  حين كـشفْتَ الظُّلُمـاِت بالهـدى    
  قَضيتَه إن القـضاء قـد مـضى       
  وابن الزبير إذ تـسمى وطغـى      
  من عبد شمس في الشَّماريخ العلَى    
  هل أنت عاف عن طريٍد قد غوى      

  ى به جمجـا رٌل إلى جول الر2(و(  
  

فجاء استعطافه البن الزبير مختلفا عن سابقه، فالحاجة الممزوجة بالشوق :     وأما أبو قطيفة 
والحنين إلى بالده جعلته يستعطف األعداء ، فهو ابن مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

  اك الفراق، ، مما اضطره أن يبكي ذمع بني أميةوعبد اهللا بن الزبير قام بنفيه عنها إلى الشام 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 71: بنية القصيدة العربية: وهب روميه) 1(
  .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن الحجاج) 2(



 عنه، ويشاء قدره أن يسمح له بالعودة ويعفواويستعطف كل من لهم صلة بمبعديه ليسترضيهم 
ود ويموت في الطريق قبل الوصول ، ومما قاله في وصف بعد أن رقّ له عبد اهللا بن الزبير فيع

  : حاله وشوقه ألهله ودياره
  ليت شعري وأيـن منـي ليـت       
تــهرأم كعهــدي العقيــقُ أم غَي  
ــاً ولخمــاً ــدلتُ عكّ وبــأهلي ب  
  وتبـدلتُ مــن مــساكِن قــوِمي 
ــشيد ذي أوٍاس ــصٍر م ــلَّ ق   ك

   مني السالم إن جئت قـومي      أقِر
ــه ــَل كلَّ ــع اللي ــاٍبأقط    باكتئ

  نحو قومي إذ فَرقت بيننـا الـدا       
ـ        خشيةً أن يصيبهم عنتُ الدهـ
        لهـذا الـد فلقد حان أن يكـون  

 

ــرام؟   فب نــب ــد يلْ ــى العه   أعلَ
  بعــِدي الحادثــاتُ واأليــام؟  
ــذَام  ــي ج ــن منِّ ــذاماً وأي وج  
ــام ــا اآلطَ ــي به ــصور الت   والقُ
  يتغنــى علــى ذُراه الحمــام  

ــم لــ  ــل له ــسالموقلي   دي ال
  وزفيــٍر فمــا أكــاد أنــام   
  ر وحادتْ عن قَـصدها األحـالم      
  ر وحرب يـشيب منهـا الغُـالم       
ــِصرام ــد وان ــا تَباع   )1(هــر عن

 
     
  :والشكوى اللوم    

   وال أقصد به اللوم الهجائي أو العتاب الهجائي ، فقد سبقت نماذجه وال داعي لتكرار مثلها، 
  صدرت عن أصحابها إلى من تحب لهم الصحة واالعتدال في األمور ، ولكنها قصائد ومقطعات 

 وأكثر النماذج وضوحا تلك التي قالها الشعراء في فساد السعاة أو الوالة ، فهذا عبد اهللا بن همام 
السلولي يلوم عبد اهللا بن الزبير في والة له خانوا األمانة ، فعددهم بأسمائهم طالبا من عبد اهللا 

  : تخليص الناس منهم ابن الزبير
  ـــــــــــــــــــــــــ

مرة بن  ل، و 2له بالمعنى نفسه قصيدة رقم       , 3قصيدة رقم   : عمرو بن الوليد بن أبي معيط     ) 1(
  .1قصيدة رقم : محكان وهو يستعطف خداش بن يزيد قائد مصعب في وقعة الجفرة



 
       ـؤمنين ألـمالم بير أميرالز يا ابن  

  عام األرِض واقتَسموا  التجار ط  باعوا
  وقدموا لـك شـيخاً كاذبـاً خـذالً        
ــ َرانيةوفيــك طالــب حــقٍّ ذو م  

  اشدد يديك بزيـٍد إن ظفـرت بـه        
 

  يبلغك مـا فعـل العمـال بالعمـل       
  صلب الخَراج ِشحاحاً قسمةَ النَّفـل     
  مهما يقل لك شَـيخٌ كـاذب يقـل        

  قوى ليس بالواني وال الوكـل     جلد ال 
  )1( الجعل جةدحرو من   األراِمَلواشف  

                                  
يلوم عبد اهللا بن الزبير ) الفرزدق(     ومن لوم الوالة إلى لوم القادة فهذا همام بن صعصعة

لتوليته ابنه حمزة قتال النجدية في اليمن وفراره خاسرا من المعركة فالمه على اختياره له، في 
  :  بن الزبير لألمور، فقالإشارة منه إلى سوء تقدير عبد اهللا

  جـدةٍ تَمنيتَ عبـداِهللا أصـحاب نَ     
     من جيٍش أميـر ما فَرو  رفْتُـهع   

ــ م حتــى إذا مــا لَِقينيــتُهمتتَمه  
 

  فلما لقيـتَ القـوم وليـتَ سـاِبقاْ         
  طـول الـدهر إال منَاِفقَـاْ      بفيدعى  

  )2(تركتَ لهم قَبَل الضراِب السراِدقَاْ    
 

باع ، ويشكو من األسود الدؤلي يضيق ذرعا من قائد لعبد اهللا بن الزبير اسمه قُ  وهذا أبو 
  :فساده، فبعث إلى عبد اهللا بن الزبير يطلب تغيير ه وخالص الناس منه فقال

ــرا   أميــر المــؤمنين جزيــت خي
ــأعيى   ــاه فـ ــاه ولُمنـ   بلَونـ
ــولٌ  ــح أك ــى نَِك ــى أن الفت   عل

 

  أرحنا مـن قُبـاع بنـي المغيـره         
ــ ــا م ــرهعلين ــا مِري ــر لن   ا يِم

ــره ــه كثيــ   )3(ووالّج مذاهبــ
  

.     
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 3وانظر له في نفس المعنى قصيدة رقم . 2قصيدة رقم : عبد اهللا بن همام السلولي )1(
 . 4قصيدة رقم ) : الفرزدق(همام بن صعصعة  )2(

م القادة ما قاله عمرو  ، وينظر في لو1قصيدة رقم ) : أبو األسود( ظالم بن عمرو الدؤلي )3(
  .1قصيدة رقم : بن الوليد بن أبي معيط وهو يلوم قادة رماة الكعبة بالمنجنيق ا

  



  :واإلرشاد النصح 
    تراوحت نماذج النصح واإلرشاد في شعر الحركة الزبيرية بين النصح وإبداء الرأي وبين 

سدوسي ينصح مصعبا من النصح المرافق للتحذير من أمر ما ، وقد قال سويد بن منجوف ال
  :الركون إلى أهل الكوفة وعدم الميل لهم خشية غدرهم وخيانتهم له فقال ناصحا ومحذرا

ــوالً  ــي رس ــصعباً عنِّ ــأبلغْ م   ف
ــاجي   ــن تُنَ م ــر ــم أن أكث   تعلَّ

 

ــل وادِ    ــصيح بك ــى النَّ   وال تلق
ــادي  ــم األع ــتهم فَه   )1(وإن أدني

 
مصعب في األموال وإنفاقها بكثرة دون حاجة ملحة، فأسرع   أما أنس بن زنيم فقد انتبه لتبذير 

  :إلى عبد اهللا بن الزبير ناصحا إياه من عواقب اإلسراف ويطاب وقف مثل تلك األعمال
   رسـالةً   المـؤمنين   أمير أبلغْ

   كامـل   ألفِ  بألفِ  الفتاةِ ضعِب
  لو ألبي حفص أقول مقـالتي     

  

  مــن ناصــح لــك ال يريــد خــداعاً 
ــادات الج ــت ق ــوِشوتبي ــاًي    جياع

ــثُّ ــا أبوأب ــتك م ــامثث   )2( الرتاع

 
  ويأتي نصح علي بن الغدير من نوع آخر له عالقة بالنصح السياسي ، وإبداء الرأي في مسالك 
األمور، فيقدم نصحه إلى متصارعي الخالفة وإلى القبائل المتناحرة عليها، مسميا ذلك بالفتنة ، 

  :لنفسها وأما رأيه فهي ألهل قريش، فدعوها تختار 
  فمن مبلغ قيس بن عيالن مالكـا      

ـ     م فتنـة كـل أهلهـا      كُنْفال تهلكَ
   بينهـا  وخلوا قريشاً والخـصومةُ   

ــا  ــارة إنه ــشاً واإلم ــإن قري   ف
 

  من اجتاز منهم أرض نجد وشامها       
  داج ظالمهـا  كحيران في طخيـاء     

  مامهـا إذا اختصمت حتى يقـوم إ     
ــا وأثام ــا بره ــا وعليه ــاله   )3(ه

 
شعر المجموع من خالل موضوعاته عن حقائق عصره ومجريات     وهكذا فقد كشف ال

ن وتحليل أحداثها ، ويمكنني القول إأحداثها، مما كان له األثر في كشف طبيعة تلك المرحلة 
  .الشعر واكب المجريات بكل تفاصيلها، على قلته أحيانا في جانب ما ، ووفرته في جانب آخر 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 ، وانظر ما قاله شاعر مجهول ناصحا ومحذرا 2قصيدة رقم : جوف السدوسيسويد بن من )1(

  .1بيت رقم: مصعبا من العراق ومن بني مسمع
 .1قصيدة رقم : أنس بن زنيم  )2(

 .1 رقمقصيدة : علي بن الغدير )3(
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القصيدة بناء: أوال



  
 اهتمام نقادنا المتقدمين من خالل حديثهم عـن المطلـع والمقطـع             حاز بناء القصيدة العربية   
  ... .والتخلص والطول والقصر

صة للقصيدة العربية في شعر الحركة الزبيرية ، نراها ال تختلـف كثيـرا فـي    وبنظرة متفح 
منهج الشعراء الجـاهليين     -غالبا–لزبيرية  بنائها عن الشعر الجاهلي ، فقد نهج شعراء الحركة ا         

  .في تقصيد القصائد، ولم يجدوا أمامهم سوى التقاليد الجاهلية يسيرون على غرارها 
ولعل للنقاد القدماء أثرا في دفع شعراء الحركة الزبيرية لمحاكاة عمود الشعر الجاهلي ، فابن               

وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن      " :  الشاعر أال يخرج عن مذهب المتقدمين فيقول       دعوقتيبة ي 
وهي أربعة أولها الوقوف علـى الـديار ، وثانيهـا النـسيب     ( مذهب المتقدمين في هذه األقسام  

فيقف على منزل عامر أو يبكي عنـد        )  وشكوى الوجد، وثالثها الرحلة المضنية، ورابعها المديح      
سم العافي، أو يرحل على حمار أو بغل        مشيد البنيان ألن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والر        

   .)1("ألن المتقدمين رحلوا على الناقة أو البعير 
غير أن هذا الرأي لم يلق القبول من بعض نقاد عصرنا الحاضر، فهذا وهب رومية يعيـب                 

ن كالمه عن هذه القصيدة ال يتوافق مـع كثيـر      حديثه بقصيدة المديح وحدها، حتى إ     عليه حصر   
 على سبيل   –ح في الشعر العربي ، فقراءة ألي ديوان شعر في العصر الجاهلي             من قصائد المدي  

  .)2(برهن على خلل فيما يذهب إليه ابن قتيبة ت–المثال 
 أن قصيدة المدح مسرح البتكارات الشعراء       - مثلما ذهب ابن قتيبة    –كما ال نستطيع االعتقاد     

لة اتصاال حميما بحياة القوم ووجـدانهم  متص" وتجاربهم في فن التسول واالستجداء ، لكنها كانت  
يخطط عقليا لتـأثير  "  ويعتقد أن الشاعر  )3(..."وتعبيرا أصيال عن هؤالء القوم في شؤون حياتهم       

  )4("الكلمة المؤلفة في الناس ، فكأنه يهتم بذوات اآلخرين أكثر من اهتمامه بذاته
أة القـصيدة العربيـة فـي    ظاهرة فنية نشأت مـع نـش     :" ومقدمة القصيدة في الشعر العربي    

، ووجـه النقـاد     )5("الجاهلية، وظلت تلقانا في صورها على امتداد العصور األدبيـة المختلفـة             
  أول ما يقع في السمع من :"  ألن مطلعها؛والبالغيون الشعراء إلى حسن استهالل القصيدة

  ـــــــــــــــــــــــــ  
   .82-1/81: الشعر والشعراء )1(
 .171 : نهاية العصر األمويقصيدة المدح حتى )2(

 .نفسه، والصفحة نفسها )3(

 .17 :الصورة الفنية في النقد الشعريعبد القادر الرباعي،  )4(

  .7:مقدمة القصيدة العربية في العصر األمويحسين عطوان،  )5(
  



، وعنى النقـاد    )1("القصيدة، والدال على ما بعده، والمتنزل من القصيدة منزلة الوجه والغرة            
الشعر قفل أوله مفتاحـه ، وينبغـي للـشاعر أن    : "  القصيدة عناية طيبة ورأوا أن القدماء بمطلع 

أال "د ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع السمع، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة،وليتجنب                 يجو
   .)2(" ألنها من عالمات الضعف والتكالن، فال يستكثر منها في ابتدائه؛"وخليلي وقد

 ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله ممـا يتطيـر منـه، أو                واتفقوا على أنه  
يستجفي من الكالم والمخاطبات، كذكر البكاء ووصف إقفار الديار وتشتت اُألالّف، ونعي الشباب             

تستعمل هذه المعـاني فـي   ، إذ  تضمن المدائح أو التهاني     توذم الزمان والسيما في القصائد التي       
  .)3(... "وبالمراثي ووصف الخط

فاالبتداء أول ما يقـع فـي       : " ودعوا الشعراء إلى تحسين خاتمتهم تماما كما حسنوا مقدمتهم        
 كالمـك، فينبغـي أن يكونـا جميعـا     السمع من كالمك، والقطع آخر ما يبقى في الـنفس مـن          

  .)4("نقينمؤ
 المطلع لجو   مة القصيدة ، فدعا الشعراء إلى مواء      وتنبه ابن األثير إلى صلة المقدمة بموضوع      

: داال على المعنى المقصود منـه ... وحقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكالم من الشعر   " القصيدة  
إن كان فتحا ففتحا، وإن كان هناء فهناء، وإن كان عزاء فعزاء، وكذلك يجري الحكم في غيـر                  

  . )5("ذلك من المعاني 
ليه الشاعر الوجوه وليستدعي بـه      وفسر ابن قتيبة المقدمة بغرض إمالة القلوب ، وليصرف إ         

إصغاء األسماع إليه، وأن الشاعر يذكر المفاوز وما أنضى من الركائب وتجشم من هول الليـل                
   . )6(وسهره، ليوجب على الممدوح حق القصد ، وذمام المقاصد ويستحق منه المكافأة

 بعـض التنويـع فـي    وقد التزم شعراء الحركة الزبيرية بمجمل ما قاله النقاد، لكنني لم أعدم  
تباع إنمـا  الذي قاله النقاد لم يكن واجب االو" المطالع وبعضا من الخروج على األساليب القديمة       

   .   )7(" هو إيثار وتفضيل 
  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .496: الصناعتينالعسكري،  )1(
 .1/217،218:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،  )2(

 .126:ار الشعرعيابن طباطبا،  )3(

 .494: الصناعتينالعسكري، )4(

 .3/96: المثل السائر )5(

 .1/81: الشعر والشعراءينظر،  )6(

  .454: هـ3 : تاريخ الشعر حتى آخر القرننجيب البهبيتي، )7(



وشعراء الحركة الزبيرية قدموا لقصائدهم، فهم من الشعراء الذين عاشوا فـي زمـن قلمـا                
توزعت بين ألوان شتى من هم الليـل وطولـه         يخرج عن تقاليد  وأصول عصرهم ، ومقدماتهم         

  .والنسيب  وطيف الخيال  والشيب والشباب  والرحلة والراحلة 
  .وسأقدم نماذج لتلك األلوان أبين فيها طبيعة مقدماتهم 

 قـصيدته   - في رثائه لمصعب بن الزبيـر      -)أعشى همدان   (افتتح عبد الرحمن بن الحارث      
  .ه واألمر الجليل الفادح الذي شيبه وأسكب من عينيه الدموع بالحديث عن هم الليل الذي أنصب

وهو مطلع حزين باك متفجع ينبئ في حديثه عن الموت والهزيمة والغدر، وقد جمع الشاعر               
هم، أمر جليل، فـادح، مـشيب، أرق، دمـع العـين،            ( في مقدمته صورا شتى للحزن والتفجع       

  ... ) .الموجع، المتحوب
، وحديث عن هزيمة فادحـة وحـديث   ...  الموت ، موت قائد جليل    وجو القصيدة حديث عن   

عن خيانة موجعة تدمي القلب وتدمع العين، فكان من المناسب أن يبـدأ الـشاعر مقدمتـه بهـذا       
  :المطلع الباكي الحزين

  أال من لهم آخر الليـل منـِصب       
  أرِقتُ ِلما قد غـالني وتبـادرتْ      
  فقلتُ وقد بلّت سـوابقُ عبرتـي      

 

  أمٍر جليـٍل فـادٍح لـي مـشَيب        و 
  سواكب دمِع العين من كل مـسكب      

  )1(ِردائي مقاَل الموجـع المتحـوب     
 

  كيف جاءت خاتمة الشاعر؟: والسؤال هنا
تتابعت لدى الشاعر دفقات الحزن واأللم، فختم القصيدة بالبكاء على هذا الفتى ومشهد رحيل              

 في التراب ، وهي أشبه بالنهاية الدراميـة الحزينـة    قىلاألقوام، وقد تركوا أشالء البطل الهمام م      
لحياة هذا البطل، لكن لم يغب عنه التحول فجأة إلى الفخر بنفسه ، وأنه ممـن يخمـد الحـرب                     
ويركب هولها أحيانا، ولو أني كنت أفضل ختم األبيات برحيل األقـوام ، وذلـك أجـود لبنـاء                 

بق له، وربما ضاعت أبيات من القـصيدة مهـدت   القصيدة ، فافتخاره جاء مبتورا دون تمهيد مس       
  :   الفتخار الشاعر

  فبك فتى دنيا وذا الـدين مـصعبا       
  لقد رحَل األقوام غَـدراً وغـادروا      
  وإني ممن يخمـد الحـرب تـارة       

 

  نحـبِ وأعول عليه واسفِح الدمع وا     
  بمسِكن أشـالء الهمـام المحجـب      
ــا عليهــا فيركــب   وأحمــل أحيان

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .1قصيدة رقم ) : أعشى همدان( عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحارث )1(



ولم يبتعد سويد بن منجوف السدوسي حين قدم لقصيدة له في رثاء عبد اهللا بن الزبير وأخيـه         
، وليـل   مقدمة قصيدته حزينـة باكيـة ، دامعـة        مصعب عما ذهب إليه أعشى همدان ، فجاءت         

 من بعدهما، فكأنه جسد مجـدوع األنـف ،   ا أصبح عليهالتيالحال الشاعر فيها طويل ،ووصف   
وربعه كقطيع شياه غاب عنها رعاؤها ، ناهيك عن غدر أهل الشام لهم ومالحقتهم بالنبال المدببة            

  :  التي تصيب أهدافها
   لهـذا العـاذِل المتَعـصبِ      أال قُل 

  وبعــد أخيــه عائــِذ البيــِت إنَّنَــا
  عاؤهـا فِصرنا كشاٍء غاب عنها رِ    

  وأصبح أهل الشام يرمون مـصالنا     
  فإنّي لَبـاٍك مـا حييـتُ عليهمـا        

 

  تطاول هذا الليل من بعد مـصعب       
  رمينا ِبجـدٍع للعـرانين موِعـبِ      

ــ ــالِم ألذؤبِ ٍةمعطل ــنح الظ ج   
ــيبِ  ــداوة ص ــا للع ــل بروه بنَب  
  ومثٍْن ثنـاء لَـست منـه بمعِتـبِ        

 
ظلمة للزمن بعدهما، فطائر العنقاء أطاح بالدين والـدنيا         ويتابع الشاعر بناء صورة موحشة م     

  :بعد موتهما، والذل والمسكنة حليفة أهل مكة ويثرب من بعدهما كذلك،فقال
   

  أرى الدين والـدنيا جميعـاً كأنمـا       
  هما ما هما كانا لذي الدين عـصمةً     
  فقد دخل المـصرين حـزن وذلـةٌ       

 

  هوت بهما باألمس عنقاء مغـِرب      
   لمطْلَـبِ  ذا مـن بقـاءٍ    فهل بعد ه  

  تــين ويثــِرِبوجــدع ألهــل المكَّ
 

وفي خاتمته ال يجد الشاعر حرجا من تعداد القبائل التي بقيت بعد من أحب وواالهما الـوالء           
واإلخالص، وما هم إال قبائل فرقة وخراب،فمن كانا يقومان على الدين والصالح قد ذهبا بغيـر            

  :هما من بعدهما كل مذهبرجعة، وأخوف ما يخافه ذهاب أبنائ
  وبدلتُ مما كنـت أهـوى بقـاءه       
ــم والــسكُوِن وفرقــٍة   وعــك ولخْ
يقولــون هــذاك الزبيــري هالــك  

 

  معاشر حيي ذي كَـالِع ويحـصبِ       
  برابرة األجنـاس أخـالط سـقلب      

  )1(فقد ذهبت أبنـاؤه كـّل مـذْهب       
 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  1.رقم قصيدة : سويد بن منجوف السدوسي) 1(



أما عبد اهللا بن همام السلولي فطول الليل في مقدمته مختلف عما سلكه الشعراء في حـديثهم                 
 ، ورأى فيه سـبيال    ...عنه، فهو عندهم ألم ووجد وأرق لبعد حبيب أو فقد صديق أو خراب ديار             

  : لتمام متعة العمال الفاسدين في العمل عند عبد اهللا بن الزبير، فقال
   بمـا نعـه    وما أخَينس جعفـي   

  والدارمي يطيف البهرمان بـه    
 

  من المتاع قيـام الليـل بـالطّول        
  في شارب بدلت في رعية اِإلبـل      

 
فالشاعر يتحدث عن فساد العمال في العمل ، ويذكرهم بأسمائهم المعروفين فيها، ورسم لنـا               

ا يملكون مـن    من خالل القصيدة صورتين تبين األولى حال العمال لما أتوا لمباشرة أعمالهم، وم            
متاع قليل وركائب هزيلة،والثانية بعد أن مارسوا العمل ونهبـوا األمـالك، فكثـرت أمـوالهم،                

  .وأصبحوا أهل الخيل واإلبل 
وجو القصيدة مليء بالحقد والحنق على مثل هؤالء العمال، فجاءت خاتمة الشاعر مناسبة لما              

  :  إال السياط يدور في فلك القصيدة من أفكار ورؤى، وما جزاء أمثالهم
  بوك ولما يعـُل هـامهم     لن يعتِ 

  إن السياط إذا عضت غواربهم     
 

  ضرب السياط وشد بعد في الحجل      
  )1( من مال ومن ملـل     أبدوا ذَخائر 

 
أما عبد اهللا بن الزبير األسدي فقد قدم للطيف في قصيدة هجاء لمصعب بن الزبيـر يتمنـى                  

  : في ذكر الطيف، فقالدء اإلطالة وعدم التوقف لجمال البالقارئ لها
  تأوب عين ابِن الزبيـِر سـهودها       
  كأن سـواد العـيِن أبطـن نَحلـةً        
  وبتُّ كـأن الـصدر فيـِه ذُبالـةٌ        

  

  وولَّى على ما قد عراها هجودهـا       
ــدها ــذكَّر ِعي ــا ت هــا ممدوعاو  

  )2(شَبا حرها الِقنديل ذاٍك وقُودهـا     
 

طربة ، معلال عدم مقدرته على النوم، وطول ليله، بما أصـابه            ويصف الشاعر نفسيته المض   
  :من حزن ، لكن الشاعر بعد أن يذكر حزنه وطول ليله يبدأ بتسلية نفسه وتعزيتها فيقول

  فقلتُ ُأناجي الـنفس بينـي وبينهـا      
  فــال تَجزعــي ممــا ألــم فــإنَّني

 

  كذاك الليالي نَحـسها وسـعودها      
ـ           ريدهاأرى سنةً لـم يبـقَ إال شَ

 
  ــــــــــــــــ

  . 2قصيدة رقم :عبد اهللا بن همام السلولي )1(
  .5قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير األسدي )2(



 العام ، فهو غاضب على مضر ألنها أطاعت مصعبا في           ها مناسبة لجو  وتأتي خاتمة القصيدة  
ا الشر كما فعلت    هدم دار أسماء بن خارجة ، ونفس الشاعر حزينة لهذا الفعل المشين ،فيتمنى له             

  :في الدنيا، والنار مأوى لها عقابا من اهللا على ظلمها ذاك
  جزتْ مضراً عنِّي الجوازي بفعِلها    
  ــتُم ــى ُأتِي ــويالتُ أنَّ ــم ال   ِألمكُ

  يمتْ ومن فمن عاشَ منكم عاش عبداً    
  

  وال أصبحتْ إالّ ِبـشَر جـدودها       
  جماعاِت أقـواٍم كثيـٍر عِديـدها      

  )1( سقياه هناك صـِديدها    ففي النارِ 
 

ويالحظ على قصيدة المدح عند عبيد اهللا بن قيس الرقيات أنه ال يبكـي األطـالل ويـصفها               
   .)2(" بل يتحول بهذه المقدمة كذلك إلى أداة للتعبير عن مذهبه السياسي " وصفا تقليديا فحسب 

 منبرا للتعبير عن آرائه الـسياسية       فقد اتخذ من النهج القديم للقصيدة الجاهلية بمقدمتها الطللية        
، وقد حافظ من خالل مقدمته الطللية على تقاليدها القديمة وعناصرها شكال ومضمونا، فقد ذكـر       
المنازل، واألماكن ، وبكى واستوقف، وذكر الخليالت، وفاخر وتفاخر، وكل ذلـك كـان فـي                

  :قصيدته الهمزية التي مدح بها مصعب بن الزبير، إذ يقول
  رتْ بعد عبـِد شَـمٍس كَـداء       َأقْفَ

  فَِمنى فالِجمار من عبـِد شَـمسٍ      
ـ        فَالِْخيام الّتي ِبعـسفان فَالجحـ
ـ        موِحشاتٌ إلى تَعـاِهن فالـسقْ
ـ          قَد أراهم وفي المواِسـِم إذْ يغْـ
  وِحسان ِمثْـُل الـدمى عبـشَِميا      
ـ          اال يِبعن الِعياب في موِسـِم النَّ

 

  ــاء ــالركْن فَالبطْح ــدي فَ   فَكُ
  فَِحــراء حلْــدقِْفــراتٌ فَبم  
  اءوفَــاألب م فالْقـاعــفَةُ ِمــنْه  
      ٍس خَـالءِد شَمبع ِمن ا ِقفَارـي  
ــاء هبــٌل و ــم وناِئ   ـــدون ِحلْ
  ــاء ــةٌ وحي جهب ِهنــي   تٌ علَ

     اء3(ِس إذا طافَ بالِعياِب النِّـس(  
 

 الحسناوات الشريفات، ويذِّكر عـشيرته وهـم        سشمد  ر بحنينه الفياض إلى نساء عب     إنه يشي 
متحابون متآلفون، ، وال يتهيب من الرد على الذين وصفوا قومه بالتفرق والتحزب ليقول لهم أن                

  الناس اهللا قادر على كل شيء يكتب البقاء والفناء لمن يشاء من عباده، ويعلن أن قومه سادة
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .5قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير األسدي )1(
 .171:مقدمة القصيدة العربية في العصر األمويحسين عطوان،  )2(

 .1قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )3(

  



  :فإن هلكوا هلك الناس معهم
      ِميـعِمي جقَـو شُ ِحينيذا العبح  
ـ          قَبَل أن تَطْمع القَباِئُل فـي ملْـ

 

  اءــو ــا األه ــرقْ ُأموره ــم تُفَ   ل
      ـداءتَ األعتَـشْمٍش وي1(ـِك قُـر(  

 
ويسير الشاعر في قصيدته منسابا انسياب الماء في الجدول الجاري، حتى يصل إلى خاتمتـه        
، فبعد وصف الطلل، وذكر النساء وما يتعلق بهن من ذكريات، ودخوله غرضه المقصود وهـو                

فاخره ، وحزنه على الحوادث التي ألمت به وبقومه، فتـأتي خاتمـة             مدح مصعب بن الزبير، وت    
القصيدة وكأنها متصلة مع أبياتها األولى،وما ذكر الديار والحنين إلى الساكنين والعمار، إال مـا               
ذكره في آخر أبيات القصيدة من فقدان لألهل واألصدقاء في معارك حزبه مع األمويين ، ممـا                  

  : يقولجعله يتهددهم ويتوعدهم ف
كَيفَ نَوِمي علـى الِفـراِش ولَمـا        
  تُذِْهُل الـشَّيخَ عـن بِنيـِه وتُبـِدي        
 روــز ــةَ م يــي ُأم ــنْكُم بن ــا ع   أن
ــي ــد َأوجعتِْن ــالطَّفِّ قَ   إن قَتْلَــى ب

 

  
  
 

  اءوــع ــارةٌ شَ ــشَّام غَ ــشْمِل ال ي  
 اءــذْر ــةُ الع ــا العقيلَ ــن براه   ع

ــسِ  ــي نَفْ ــتُم ف ــداء وأنْ األع ي  
 ــفاء ــتُم ِش ــِئن قُِتلْ ــنْكُم لَ ــان ِم   ك

 
  

إن شعراء الحركة الزبيرية تخيروا بين الموضوع الرئيس ومطلع قصائدهم          : وخالصة القول 
حيث جاءت قصائدهم مطابقة لمعايير النقاد آنفة الذكر ، ويبرهن ما مضى من نمـاذج علـى أن          

اولوا أن تتميز هذه المطالع بالمالءمة بـين مطلـع         شعراء الحركة اهتموا بمطالع قصائدهم ، وح      
القصيدة وغرضها الرئيس وبمتانة التركيب، وسالمة اللغة ، مع وضوح األلفـاظ وبعـدها فـي                

  .األغلب عن التعقيد والحوشي منها
كما أن نهايات أشعارهم ، كان يراعى فيها ما يالئم موضوع قصائدهم ، وأن هذه النهايـات                 

لسابقة في القصيدة ، ويؤكد هذا القول ما رأيناه من نماذج سابقة فقـد توافقـت                متعلقة باألبيات ا  
خواتيم المدح بما يسر الممدوح ويسعده من القول، وجاءت خواتيم الرثاء حزينة مؤسية تناسـب               

  .الرثاء والتعازي، واألمر نفسه مع بقية األغراض التي تناولوها في أشعارهم
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .1قصيدة رقم :  عبيد اهللا بن قيس الرقيات)1(
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سلوبواأل اللغة: ثانيا



  
يها أشعار الحركة الزبيرية هـي لغـة عربيـة    إن اللغة التي قيلت ف : ول بداية   نق،  اللغة   -أ 

فصيحة، وهي لغة األدب في الجزيرة العربية  منذ أوائل القرن السادس الميالدي أو قبله بقليـل،               
ن شعراء الحركة الزبيرية جميعا قد عاشوا في فترة متقاربة، فمن المتوقع أن تكون لغتهم               وإذا كا 

جميعا واحدة، أو متقاربة على أقل تقدير، وهذا ما وجدته بالفعل، إال ما وجدته بينها من فـوارق                 
  .داللية أو فنية كانت من آثار التطور الذي طرأ على لغة الشعر في العصر األموي 

 يتوقف على الدقة في الصياغة، فإن أولى مميزات الـشعر           – بعامة   - العمل األدبي  وإذا كان "
  )1("هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه

هي بمثابة األلوان للتصوير والرخام للنحت بل ال شـك أنهـا            " وإذا كانت اللغة كمادة أدبية      
 ألن الفكرة واإلحـساس ال  ؛وذلكألصق بموضوع األدب من هذه المواد األولية لموضوع فنونها        

اللغة التـي   : " فإن اللغة من حيث هي لغة الشعر فإنها        )2("يعتبران موجودين حتى يسكنا إلى اللفظ     
يستطيع بها المؤلف أن يوصل تجاربه الخاصة بمنتهى القوة النافذة، وبغاية الدقة والوضوح ، مع               

  .)3(" زلها ، وفي كامل قوتهاتصوير دقيق للتفاصيل الخفية ، فهي اللغة في أسمى منا
فبدون اللغة ال يستطيع الشاعر إيصال تجربته ، فهي وسيلته الوحيدة إلى مبتغاه ، وعبرهـا                

وهذا يعني أن اللغة في الشعر ليست ألفاظا لها         " يقدر على نثر انفعاالته مطوعا ألفاظه كما يشاء         
   .)4("داللة ثابتة جامدة ، ولكنها لغة انفعال مرنة

وعـاء  "ك من ربط أي تقدم اجتماعي باللغة ذلك أنها لغة التواصل بين البـشر وهـي                 وهنا
منـزل  " وهـي  .)5("التجارب والعادات والتقاليد والعقائد التي تتوارثها األجيال واحدا بعد األخـر  

  .)6("الكائن البشري ومرآة فكره، يلجأ إليها لتأكيد وجوده وينطلق بها لتحقيق رغباته
العوامل التي تتميز بها المجتمعات ، وهي التي تضفي على كل مجتمع صـفاته           فاللغة إذا من    

وليـست  " وميزاته وخصائصه، لتبقى من أقوى الروابط التي تحافظ على المجتمعات المتآلفـة،             
اللغة رباطا بين أبناء المجتمع من جيل بعينه فحسب ، بل هي كذلك رباط بين األجيال المتعاقبـة               

  .)7("من المجتمع الواحد
اللغـة أداة األدب، ومحققـة      "وتعد اللغة من أهم عناصر البناء األدبي، والمادة األولية لتشكيله         

لكل سماته الموسيقية والداللية والرمزية، تحافظ من حيث البناء والداللة علـى معنـى اللفظـة                
      )8("القاموسي، مع الحرص على وضوح نبرة الجرس الصوتي لها

  ـــــــــــــــــــــــــ
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 . 9: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة )5(
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مـن أشـكال يمـنح      فاللفظ بما يثيره    " واأللفاظ هي المواد التي تبنى منها القصيدة الشعرية         
   )1("بما فيه من جرس يهبها اإليقاعالقصيدة الصورة ، 

المعنى ، وتنازعوا أيهما حري بالتقدم والـسبق، إال أنهـم           وقديما ربط البالغيون بين اللفظ و     
تعارفوا على أن اللفظ القادر على إيصال التجربة الشعورية يكون معناه في طبقـة لفظـه، ولـم     

إن الكالم ألفاظ تشتمل على معـان تـدل         " يعرف أبو هالل العسكري اللفظ إال من خالل المعنى        
ة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحـسين اللفـظ ، ألن   عليها، ويعبر عنها فيحتاج صاحب البالغ    

   .)2("المعاني تحل من الكالم محل األبدان ، واأللفاظ تجري معها مجرى الكسوة
اللفـظ جـسم   :" بينما عد ابن رشيق اللفظ والمعنى كائنا عضويا متماسكا متداخال حيث قـال         

  .)3(" بضعفه ويقوى بقوتهوروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف
وهـل  :" بينما نظر عبد القاهر الجرجاني إلى اللفظ من خالل موقعه في النظم والتأليف فقال             

 أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكـان تقعـان   – وإن جهد    –يقع في وهم    
 وحشية ، أو أن تكـون       فيه، من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون مألوفة مستعملة وتلك غريبة           

  )4(" .ا يكد اللسان أبعدمحروف هذه أخف وامتزاجها أحسن ، وع
وأرى أن اللفظ أحيانا من حيث إفراده يحسن أو يقبح ، كما في حال نظمه، واألهم في الفـن                   
الشعري الناجح اختيار اللفظ المناسب للحالة الشعورية والمعبر عن المعنى الـذاتي ، والتجربـة               

صدق ، بما يحمل من داللة إيحائية ، ومن هنا صعوبة التخير في األلفاظ ، وتتفـاوت                 الشعرية ب 
  .مواهب الشعراء في هذا الجانب من واحد إلى آخر حسب لغته وقدرته على توظيفها كما يشاء 

وفي دراسة شعر الحركة الزبيرية ، سنرى مدى توفيق الـشعراء فـي اختيـارهم ألفـاظهم         
  .ربتهمالمعبرة عن معانيهم وتج

ال شك أن شعراء الحركة الزبيرية قد أفادوا من تراث الجاهلية في األلفاظ والمعاني والصور              
وليس من شـك أن العـرب قـد         ... " كما أنهم تأثروا بالقرآن الكريم في أساليبهم وألفاظهم         ... 

 ليحرموا  تأثروا باإلسالم تأثرا عميقا، يستوي في ذلك الشعراء وغير الشعراء، وما كان الشعراء            
تأثروا ببيئتهم ومزاج أهل عـصرهم    و ،   )5("هذا التأثير ، وهم يمتازون بدقة الحس ورقة الشعور        

فاظهم ونفروا من الحوشي والغريب، مما يعنـي        الذين نزعوا من البداوة إلى الحضارة،فسهلت أل      
  )6("بل كان عصر تجديد قوي ظاهر في اللفظ والمعنى" أن عصرهم عصر تجديد ، 
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 حالـه وحـال      تعبر ألفاظه عن معانيه وتوفي أغراضه وتتناسب مع        الذيفابن قيس الرقيات    
بن الزبير، اختار األلفاظ الدينية السهلة المعبرة عن الفكرة الزبيريـة           ممدوحه حين مدح مصعب     

 اوى، وشـهاب  وما يناسب حالهم من تدين وصالح، فهو يضفي على مصعب بن الزبير ألفاظ التق             
  :الرقيات قيس من اهللا ، والعدل، والتواضع، وال جبروت فيه، يقول ابن 

ـ          إنَّما مصعب ِشـهاب ِمـن اللّـ
ــهِ  ــيس ِفي ــوٍة لَ ــك قُ ــه ملْ   ملْكُ
  يتَِّقي اَهللا في األمـوِر وقَـد أفـْـ        
ــدو  ــوٍم يِريـ ــِه در قَـ   إن ِللّـ

  لـوا ِحين قَاَل الرسوُل زولُـوا فَزا     
 

  مـاء  تَجلَّتْ عـن وجِهـِه الظُّل      ـِه 
ــاء ــِه ِكبريـ ــروتٌ وال ِبـ   جبـ
 ــاء ــه االتّقَ مه ــان ــن كَ م ــح   لََ
 ــقَاء ــشَّقَاء شَ ــالنَّقِْص وال ــك ِب   نَ

       ِفيـِه خفَـاء سلَـي ،ينالد ع1(شَر(  
 

ها ألفاظـا إسـالمية   الرقيات وما تحمله من دالالت إسالمية، لوجدنا      قيس  لو عدنا أللفاظ ابن     
  .رقيقة، بعيدة عن الحوشي الجاهلي 

جيش الشام الذي حاصر الكعبة وأخذ يرميهـا   وكذلك حين وصف أبو حرة مولى خزاعة    
   :بالمنجنيق يقول

  يا رِب إن جنود الشام قد كثـروا       
     كن مضطهدنيف الرِإني ح يا رب  

 

  كوا من ِحجاِب البيِت أستارا    وهتّ 
  )2(داً منك أنصارا  فابعث إلي جنو  

 
 وال وعرة ، ليس فيها أي       حوشيةنالحظ أن األلفاظ جاءت سهلة مفهومة في أغلبها غير          

  .تعقيد 
أما في هجاء العراقيين من قبل أعشى همدان نراه يستخدم ألفاظا قاسية تعبر عن غدرهم               

  :وفرارهم ونرى األلفاظ الجاهلية الوعرة تشيع في القصيدة
  
  

  ـــــــــ ــــــــــــــــ
 1قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )1(

  1قصيدة رقم : أبو حرة مولى خزاعة )2(
  
   
  



  أال بهلةُ اِهللا الـذي عـز جـاره        
  لـه الناس شـر جزائـه     جزاهم إ 

   مكروا بابِن الحواري صعبٍ همم   
  فولَّوا ينادي المرء منهم عـشيره     

ــواءه وال العتّ ــال ل ــي إذ أم   ك
   الِعـراقين أقـدموا    فقال ِلفُجـار  

 

  على الناكثين الغـادرين بمـصعب      
  بخذْالن ذي القربى األريب المدرب    
  ولم يـستجيبوا للـصريخ المثـوب      
  أال خَلِّ عنهم ال أبـاً لـك واذهـب       
  فولّى به عنه إلـى شـر موكـب        

  )1(فولوا ِشالال كالنَّعـام المخـضب     
 

وا شالال، ألفاظ تعبـر     ، وأمال، وفولّ  ذالن، ومكروا، ولم يستجيبوا   الغادرين، وخ : فألفاظه
  .عن حال الغدر من العراقيين ، والفرار من ساحة القتال 

..." أال خّل عنهم ال أبا لك واذهب        : " والشاعر يسمعنا نبرات أصواتهم في حديثهم بقوله      
، حيث الخاء والالم المشددة كأنهما تحدثان تعقدا وتوقفا في الصوت يشبه تعقد وجـوهم وتـشدد               

عصابهم ولمحات عيونهم ، وكأن زجرهم ألبنائهم تم بأصواتهم ونبرتهم المتـشددة وسـحناتهم              أ
  .المتعقدة وأعصابهم المشدودة 

، ثكلتك: " مثلوقد نجد في شعر الحركة الزبيرية قليال من األلفاظ يمكن أن نصفها بالغرابة ،                   
الحكم بن أبي العـاص األمـوي   ،  ففي هجاء عبد الرحمن بن   " جيأل ، هلباء ، ضبعان ، أهلب        

  :في يزيد عندما خلعه عبد اهللا بن الزبير نرى ألفاظ الشاعر بدوية متمكنة 
    

  ثَِكلَتْك أمـك مـن إمـاِم جماعـةٍ        
ــ ــَأُلمتَوسـ ــه جيـ   د إذا فالَذَتْـ

  َألهاك برقُعه الِضباع عـن العمـى      
 

       يعـذُبفي األمـوِر و كأيضلُّ رأي  
  ســوٍء أهلَــبهلْبــاء أو ضــبعان 

2(حتــى أتــاك وأنــت الٍه تلعــب(  
 

 وال بد من اإلشارة أن هذه األلفاظ تنتهي غرابتها  بالقراءة الثانية لألبيات حين تتجلـى                
المعاني ، وتبدو األلفاظ سهلة بسيطة ، فدراسة ألفاظهم ال تظهر غريبة في عصرهم ، بـل فـي               

  . عصر الشاعر عصرنا ، واإلغراب ال يقاس بعصرنا ، وإنما يقاس ب
  ـــــــــــــــــــــــــ

   .1قصيدة رقم : أعشى همدان )1(
  . 1قصيدة رقم : عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص )2(

  
  



واللفظ في خارج نطاق اللغة الشعرية قد يكون لفظا جافا صعبا ، خاليا من المعنى ، ولكنـه                  
   وسـأدلل أللفـاظ تغيـر    . المجرد يختلف عن معنى اللفظ    جديد ب له معنى  كتَبدخوله لغة الشعر ي

مفهومها ومعناها عندما استعملها شاعر الحركة الزبيرية، فأصبحت ذات إيحـاءات ومـدلوالت             
  .جديدة 

النسر ، ولكن البعيث بـن عمـرو   أشبه ما يكون بتدل على طائر معين وهو  " عقاب  " فكلمة  
لزبير ، فجاءت موحيـة     عندما استخدمها ليصور لنا هروب عبيد اهللا بن ظبيان من مصعب بن ا            

  :لنا بالحركة السريعة الخاطفة والمقرونة بالموت فقال 
  وقرت عقاب الموت منا بمـسلم     

 

  )1(فأهوت له ناباً فأصـبح ثاِويـا       
 

وعبد الملك بن مروان يرى نفسه عقابا كاسرا أمام مصعب بن الزبير الذي هو من ضـعاف                 
  :الطير التي ال تقوى على مواجهة الكواسر

  لقَ العقاب خـشاش طيـر     متى ي 
 

  )2(يهتِّك عن مقاِتلها الحجابـا     
 

وما أريد أن أقوله أن المعـاجم اللغويـة         . واألمثلة على ذلك كثيرة في شعر الحركة الزبيرية       
وال يصح أن نرجع في تفـسير كـل كلمـة    "وكتب اللغة، ال تعطينا المعاني الدقيقة للغة الشعر ،        

ـ      يريد ال  شعرية إلى كتب اللغة ، فلن نجد ما        ن اسـتخدام  شاعر أن يقوله تماما، وذلـك ناشـئ م
الشعراء ألدوات اللغة وألفاظها ، بل ومن معاني األحاسيس والمشاعر التي يؤدونها، وأنهـا لـم                

وحتـى هـذه   . يوضع لها أسماء دالة داللة حتمية كداللة األلفاظ التي تشير إلى األسماء واألماكن        
  .)3("لمات الحس والشعورفما بالنا بك. األلفاظ ليست محددة

فكلمات العواطف والمشاعر كلمات كثيرة االستعمال ، متدفقة اإلحـساس ، غيـر محـدودة               
المعنى والداللة ، فهي ألفاظ مرنة سيالة ، قد ال تدل على حقيقة محددة ، وقد تدل على رمز فـي            

  . بطن الشاعر 
ظا محددة الداللة ، يدل بهـا       ليست ألفا : " يقول شوقي ضيف عن مثل هذه األلفاظ الشعرية           

الشعراء على أشياء حسية من واقعهم الخارجي ، فإنهم ال يعبرون عن هـذا الواقـع ومـسمياته          
  )4(" الحقيقية ، إنما يعبرون عن واقعهم النفسي ، وما تختلج به نفوسهم من مشاعر وأحاسيس 

  ـــــــــــــــــــــــــ
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  .نفسه، والصفحة نفسها  )4(



ولغة الشعر في الحركة الزبيرية لغة سهلة في مجملها ألن الصراع الفكري كان بين شـعراء           
وكان كل حزب حريصا على أن يوصـل أفكـاره إلـى    ) فريقين ( الحركة الزبيرية وخصومها   

  . ة سهلة ألفاظها واضحة من أجل أن يحدث تأثيرا في قلوب الخصوم خصمه بلغ
، بني أمية ويحملهم  مسؤولية قتاله     لننظر إلى قصيدة عبيد اهللا بن قيس الرقيات التي يهدد فيها               

كل ذلك بألفـاظ ال تستعـصي علـى    . فيهدد ويتوعد ويناقش ويقذف بالكره ويمنى الشماتة منهم     
فتح المعاجم اللغوية ، لنرى فيها األلفـاظ الـسهلة بمعـان واضـحة     إلى ا الفهم وال نحتاج لفهمه   

  : تتخللها خيوط إسالمية متشابكة ، يقول 
ــٍت يــُل ب ــةٌ ِمثْ مرــِه ح ــيس ِللّ   لَ
ــا   ــة فَالْب امِبالْكَر ــه ــصه اللّ   خَ
  ــك عــٍم و ــاُل لَخْ ــه ِرج   حرقَتْ
ــوه ــا حرقُ ــِد م عب ــن ــاه ِم   فَبنَينَ

يفَ نَوِمي علـى الِفـراِش ولَمـا        كَ
  تُذِْهُل الـشَّيخَ عـن بِنيـِه وتُبـِدي        
روــز ــةَ م يــي ُأم ــنْكُم بن ــا ع   أن
  إن قَتْلَــى بــالطَّفِّ قَــد َأوجعتِْنــي

 

    ــالء ــِه الم لَيع ــه ابجح ــن نَح
  اءــو ــِه س ــاِكفُون في   دون والع
 اءــد ــر وصـ ــذَام وِحميـ   وجـ
      ـتَقَلَّ الِبنَـاءاسو كمى الـستَوفاس  
 اءوــع ــارةٌ شَ ــشَّام غَ ــشْمِل ال ي  
 اءــذْر ــةُ الع ــا العقيلَ ــن براه   ع
  ــداء األع ــِسي ــي نَفْ ــتُم ف    وأنْ

        ِشـفاء قُِتلْـتُم لَـِئن ِمـنْكُم 1(كان(  
 

لحق معـه، وأن مـا       ومناقشة الشاعر أعداءه بهذا الخطاب يجعل الخصوم ينظرون على أن ا   
  . القاه الشاعر منهم كان ظلما وعدوانا، يستحق منه هذا الرد

ويمكن وصف أسلوب شعراء الحركة الزبيرية وطريقتهم في نظـم الـشعر            : األسلوب -ب
بالتناسب والتوافق بين اللغة والموضوع، فمن يقرأ أشعارهم يالحظ هذه السمة األسلوبية ببساطة             

  .ووضوح
لهذه السمة األسلوبية في شعر الحركة الزبيرية وجدت أسلوب لغتهم فـي   ومن خالل دراستي    

ن ، وهذا يقودني إلى القول إ     ...الهجاء غيره في المدح وكذلك في شعر الحرب والعتاب والغزل           
شاعر الحركة الزبيرية له معجمه اللغوي الذي يتخير منه ألفاظه باقتـدار، وإن اخـتالف لغـة                 

 آخر مرده على اختالف الغرض الشعري ، فينتج عنـه اخـتالف             الشاعر وأسلوبه من نص إلى    
فإن كـان   :" األساليب، قال محمد الكفراوي مركزا على حال الشاعر وموافقتها لغرضه اإلنشادي          

مغضبا جامح العواطف  البال ، سعيد النفس، جاء شعره إلى السهولة أقرب، وإن كانرضي  
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   . )1(" منتفخ األوداج، جاء شعره وعرا 
معنى هذا أن االختالف بما فيه من سهولة اللغة أو وعورتها راجع الختالف الغـرض مـن                     

   .جهة، ولحالة الشاعر النفسية وقت اإلنشاد من جهة أخرى 
  .في ومن بحر واحد هو الطويلوسأمثل بنصين لشاعر واحد هو عبيد اهللا بن الحر الجع     

 إلى النفس، خالية مـن      القصيدة األولى قالها يعاتب مصعب بن الزبير بلغة سهلة األلفاظ ، قريبة           
  :شي القاسي، جرسها طيب تألفه اآلذان وتستريح لسماعه فيقولوحالغريب وال

ــانِ  ــغُ الفتي ــن مبل ــاهمم    أن أخ
  بمنزلٍة مـا كـان يرضـى بمثلهـا        

  لكعِب أسود صـامتٌ   الساق فوقَ ا   على
       اجترمتـه وما ذاك من جرٍم أكـون  

  العريضِة مـسلك   األرِض وقد كان في  
ــاني ــِه دع ــه  إلي ــصعب فأجبت   م

  أروح وأغـــدو دائمـــاً وكأنمـــا
 

 وحاجبــه منيــع بــاب أتــى دونــه  
ــوٌل تُ  ــه كب ــام غنّت ــهإذا ق   جاوب

ــداني خَ  ــديد ي ــوه ويش ــهط   قارب
       ولكن سعى الساعي بما هـو كاذبـه  

  ٍء أعيـت عليـِه مذاهبـه      ىي امر وأ
 ــه ــا دائب ــه أن ــي كل ــاري وليل   نه

        غنمـاً فـي الحيـاِة أناهبـه 2(أبادر(  
  

القصيدة الثانية نجد أن لغة الشاعر تتحول إلى لغة قوية جزلة ، مطردة في بنائهـا،                في  بينما  
 دة ،شديدة الوقع على النفس، قوية التـأثير ، جارحـة ومؤلمـة، تتناسـب وموضـوع القـصي          

 أن يغير الشاعر من ألفاظه وينتقيهـا لتناسـب التهديـد            عيفموضوعها مختلف عن سابقتها وطب    
ـ               صيدة، والهجاء، مكسوة بوازع الفخر ، والرفعة والكبرياء التي تفوح من ثنايا األبيات داخل الق

ينتمي إلى حركة الصعاليك السياسيين في العصر       "  وال ننسى أنه     –فهناك فرق بين الموضوعين     
  : فيقول)3( "– ألموي ، وكان همه القضاء على نظام الحكم األمويا
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         الـشمس بيننـا فإن أنفلـت ال تجمـع  
   فتيـان الـصعاليِك يركبـوا    متى أدع   
  تشبهها الطيـر  إذا اغتـدت    الـسراع   

  تطير مع األيـدي إذا ارتفعـت لهـا         
  يقود رعان الخيـِل بـي وبـصحبتي       
ــرٍق ــراِث مح ــن ت ــا دالص م   علين
ــةٍ   ــاِح ردين ــن رم ــرداتٌ م   ومط
  فلو شئتَ لم تسجن صديقاً ولـم تهـب        
 ــا دم ــا ودرته ــرب يمريه ــن الج   م

   قيٍس فـإن كنـتَ سـائالً       أنا ابن أبي  
  ألم تر قيـساً قـيس عـيالن برقعـت         
 ــاهم ــأن لح ــمطٌ ك ــم ش ــى أنه   عل

 

ــِل  ــا والقناب ــُل إال فــي القن   وال اللي
  ظماء الفـصوِص نائمـاِت األباجـلِ      
  بفرسانها فـي السبـسِب المتماحـلِ      
  شـــمائلها ألحقنهـــا بالمـــساحِل
  كميــتُ األعــالي بربــري األســافِل

       جال عنهـا مـداس الـصياقلِ وترك  
ع جــون ــشمائِللّوأتــراس   قــت بال

ــازلِ  ــِب ب ــصقعاء المناك ــك ب   إلي
ــلِ  ــا بالمناص ــت أخالقه   إذا امتري
ــِل ــيٍس تجــدهم ذروةً فــي القبائ   بق
ــازلِ  ــا بالمغ ــت نبله ــا وباع   لحاه

  )1(لحاء تيوٍس حليـت عـن مناهـلِ       
  

قاربـه، سـعى    أخاهم، يرضى، غنته، يداني، وي    ( ولو قابلنا بين ألفاظ القصيدة األولى ومنها      
  ،) الساعي ، مسلك ، دعاني، أروح وأغدو

القنا والقنابل، الصعاليك، ظماء الفـصوص، دالص ، الـصياقل،   ( وبين ألفاظ القصيدة الثانية   
  ...)صقعاء ، مناصل ، شمط  

رأينا الفرق بين ألفاظ المجموعتين، األولى سهلة منقادة ، تخرج من الفم بسهولة ويسر تـشبه     
  .، لتدخل إلى القلب دون حشرجة أو قعقعة سالح سهولة موضوعها 

نظر إلى الصادات المزعجة المنفرة من السمع لـدى         ماذا نرى في المجموعة الثانية ؟ ا       لكن  
المستمع البعيد عن جو الصراع ، فإيقاعها ورنينها مدٍو، تناسب فـي قعقعتهـا وجلجلتهـا جـو            

  .الصراع والضرب 
لغة والموضوع بشكل واضح وجلي في شـعر الحركـة           وهكذا تتضح ظاهرة التوافق بين ال     

  .الزبيرية ، وأمثلة كثيرة تحاكي النصين السابقين لمن شاء المقارنة 
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يرا، وال غرابـة لهـذه الكثـرة إذا         ة بالقرآن الكريم تأثرا كب    ركة الزبيري وقد تأثر شعراء الح   
عرفنا أن المحاور التي انطلقت منها األشعار تدور جميعها حول الخالفة وشرعيتها ، والتنـازع               
فيها، فال عجب أن نبصر المعاني واأللفاظ القرآنية في شعرهم، وأوضح ما يـدلل علـى هـذه                  

  :بن أبي بور لعبد اهللا بن الزبير حين قالالخاصية األسلوبية ما جاء في رثاء ا
  أطوداً منيعاً مشمخراً ممـرداً    
  علوتم به ِجذْعاً ليعـرف إنمـا   

 

  
 

  رسا أصله بـاألرِض ال يتخلْخَـلُ      
  )1(بيان الذي يخفـى فـال يتأمـلُ       

 
  :     فواضح أن الشاعر قد أفاد من قوله تعالى

  .)2()كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء( 
وعندما حاصر الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبة ونصب عليها المنجيق، أخـذ جـواس بـن                    

  :القعطل الكلبي يحرضه على القتال متخذا من اللفظة الدينية مادة لشعره فيقول
ــةُ لــم تَكُــنيالِخالفَــةَ يــا ُأم إن  
ــاِزمٍ  ــَأمٍر ح ــتكُم ِب ــذوا ِخالفَ   فخُ

      رـراِم وشَـملَِد الحواسيروا إلى الب  
ــدٍة ــاِفقين ِببلْـ ــركُن منـ   ال تَتْـ

 

ــدياها     ــِركُم ثَ ِلغَي رــد ــداً تَ   َأب
ــراها  ص ــدون ــبن الملِْح   ال يحل
ــا  ــواكُم مواله ــصِلحوا وس   ال تُ

ــا  ــسيوف طُاله ــتُم بال   )3(إال َأملْ
 

  :فالخالفة ، الملحدون ، البلد الحرام ، منافقين، الملحدون،  ألفاظ قرآنية وذلك
  .)4() وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة : (      الخليفة

  ..)5() وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه : (      البلد الحرام
  . )6 ()ن والمنافقات بعضهم من بعضالمنافقو: (     منافقين

  .)7() اإن الذين يلحدون في آياتنا ال يخفون علين: (     الملحدون
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كثر في قصيدة سليمان بن سالم      وبدا التناص مع القرآن الكريم في أكثر من مكان ، ويتضح أ           
  : الحنفي حينما هجا عبد اهللا بن الزبير وهو يقول 

  َأراحنا من بني العوام إذ قَسطوا 
ــه سردــاِب اهللا ي ــا بكت   وغَرن

 

  واستَخْلَفَ اهللا عدالً من ِبني الحكَـمِ       
  )1(ولْم يدع بطُنـه تَمـراً ِلمجتَـرمِ       

 
إنـي جاعـل فـي    : ( فهي لفظة قرآنية مأخوذة من قوله تعالى ) لف  استخ(  انظر إلى لفظة    

أم لكـم كتـاب فيـه    : ( ، وقوله في صدر البيت الثاني مأخوذ من قوله تعالى     )2()األرض خليفة   
  .)3()تدرسون 

مستفيدا من التناص القرآني التي وردت فيـه        ) التمكين  ( أما عامر بن واثلة فقد وظّف لفظة        
  :فيقول 

   من أخزى ببغضِهم   لن يؤتي اهللا  
 

  )4(األرض تمكينا  في وال ِعزاً الدين في 
 

  .)5()ولقد مكناكم في األرض : ( مأخوذ من قوله تعالى ) في األرض تمكينا : ( فقوله
وهذا عمر بن أبي ربيعة يعاتب مصعبا لقتله حرة من أحرار العراق مستسلما للقضاء الـذي                

 المعارك الدامية ما يثير بنفسه الشعر حتى قتلت هـذه المـرأة             كأن لم يكن في كل    " حّل بالقتيلة ،  
 دينية واضحة مستقاة من القرآن      ي مضمنا أبياته معان   )6("النصرانية الجميلة فتناول ذلك في شعره     

  :الكريم حين يقول
ــا  ــاُل علين ــُل والقت ــب القت   كُت

 
  )7(وعلى الغانيـاِت جـر الـذُيول       

 
  .)8()كتب عليكم القتال وهو كره لكم:( الىفصدر البيت مأخوذ من قوله تع

ولو أردت التتبع أللفاظهم الدينية التي تأثروا بها وعالقتها بالقرآن الكريم لما تجاوزت عـن               
 قـصائدهم   الحركة الزبيريـة ، فـال تكـاد تخلـو         قصيدة أو مقطعة سبق وأن عددتها من شعر         

  . ومقطعاتهم من تلك المعاني إطالقا
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  :منها الزبيرية الحركة شعر في ظهرت أخرى أسلوبية مظاهر وهناك 
  :  االستفھام -  

ھو من ملح الشعر، وطرف الكالم ول ھ ف ي ال نفس    :" عّده ابن رشیق من باب التشكیك وقال عنھ      

  .)1("حالوة وحسن وقع

   .)2("هواالستفهام طلب الفهم وهو استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك علم ب    "
 -األن–وربما خرج االستفهام عند شعراء الحركة الزبيرية عن غرضه الحقيقي ، ومـا يهمنـي          

  :أنهم استخدموا االستفهام مظهرا أسلوبيا ومن أمثلة ذلك
 بنـا وال    أكل عام لك باجميرا ؟   تغـدو        ...اأبيت يا مصعب إال سير    : (    قول أبي جهم الكناني   

  .ر والتهوين من شأن مصعب  وغرضه التحقي)3()تفيد خيرا  
  :    وقول الحارث بن خالد المخزومي 

  هالّ صبرتم بني الـسوداء أنفـسكم      
 

  )4(حتى تموتوا كما ماتت بنـو أسـد        
 

تحميس لهم في القتـال،     فيه  وفيه تعظيم للمدوحين وهم آل الزبير ويذكر صبرهم في الحرب ، و           
  .ورفع الروح القتالية عندهم

  : في رملة بنت الزبير    وقول خالد بن يزيد
  أليس يزيد السير في كـل ليلـة       

  
  )5(وفي كّل يوم مـن أحبتنـا قُربـا      

 

  . وإقرارمشوق وفيه طلب لإلصغاءمنفي بلى يزيد، فهذا استفهام : له ؤوالجواب على تسا
  :    وقول سلم بن زياد معرضا بعبد اهللا بن الزبير

  أأبخل؟ إن البخل لـيس ِبمخِْلـدٍ      
  

  )6( يدِنيني إلى الموت والقتـل   وال الجود  
 

  .وغرضه االستهجان واإلنكار والرفض، وسماه البالغيون االستفهام اإلنكاري
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  : وقول عمرو بن هند النهدي مادحا عبد اهللا بن الزبير
  ألم تـر أوالد الزبيـر تحـالفوا       

 

  )1(المجد ما صامت قريش وصلَّتِ     على 
 

  . اإلعالء من نسبهم وغرضه الفخر بأبناء الزبير وآل الزبير و
  :   وقول عمرو بن الوليد بن أبي معيط لما أخرجه عبد اهللا بن الزبير من المدينة

  أال ليتَ ِشعِري هل تغيـر بعـدنا     
  وهل بِرحتْ بطْحاء قبـِر محمـدٍ      

 

  قُباء وهل زاَل العقيقُ وحاِضـره؟      
  )2(أراِهطُ غُر من قُـريٍش تُبـاِكره؟      

 
من عطف وشفقة علـى  لتحسر على األماكن التي نفي عنها، بما يثيره تساؤله       وغرضه الحزن وا  
  . به ت ألمحال الشاعر التي

  :القسم 

من المظاھر األسلوبیة أیضا استخدامھم أسلوب القسم، لتوكید ما یقولون من الشعر، وقد نّوعوا في    

لفاظ الق سم الت ي أق سموا    أسالیب القسم حسب موضوعاتھم وبقصد التأثیر األكبر على السامع،ومن أ      

، ومن ھذا قول جعفر بن الزبیر حین قاتل مع أخیھ یقسم ب أن اللق اء ف ي    ) لعمرك(بھا أكثر من مّرة  

  :الحرب أطیب إلیھ من المقارعة بالركن

  لَعمرك إنِّي يوم ُأجلَـت ركـائبي      
 

  )3(َألطْيب نَفْساً ِبالِجالد لدى الـركنِ      
 

لیؤكد نفیة صفة الكرم والجود عن مھج وِّه عم رو ب ن    ) لعمرك(استخدم لفظة أما الحزین الدیلي فقد    

  :عمرو، فیقول

  لعمرك ما عمرو بن عمرٍو بماجـدٍ      
 

ــلُ    ــديِن بخي ــز الي ــه كَ   )4(ولكنّ
 

  :لیؤكد انتصاره على خصومھ فیقول) لعمري(وزفر بن الحارث یستخدم لفظة

  لعمري لقـد أبقـتْ وقيعـةُ راهـطٍ        
 

  )5( بينـاً متنائيـا    لحسان صـدعاً   
 

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  . 1قصيدة رقم : عمرو بن هند النهدي )1(
 . 2قصيدة رقم  :عمرو بن الوليد بن أبي معيط )2(

 . 2قصيدة رقم :جعفر بن الزبير )3(

 .1قصيدة رقم : الحزين الديلي )4(

  .4قصيدة رقم : وزفر بن الحارث )5(



أع شى  (قول عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحارثومن الشعراء من استخدم فعل القسم مباشرة ومنھ       

  :حیث یقول) ھمدان

  وُأقــِسم مــا كُرِســيكُم ِبــسكينٍَة
 

  )1(وِإن كان قَد لُفَّت علَيِه اللَفـاِئفُ       
 

  :وعبد اهللا بن الزبیر بن العوام یستخدم الفعل أقسم لیؤكد أنھ ال ینقض عھدا فیقول

   لـك لـم أكـن      وأقسم لوال بيعـةٌ   
  

  )2(ا، لم تنج مني مـسلماً     ألنقضه 
 

ومن التنوع في أسالیب القسم استعمالھم لفظتي الحلف والیمین كقول عبید بن ُحصین بن معاویة بن 

  ) :الراعي النمیري( جندل 

  ِإنّي حلَفتُ علـى يمـيٍن بـرةٍ       
  

  )3(ال َأكِذب اليوم الخَليفَةَ قـيال      
 

  : بن الزبیر، فیقولوقول جعفر بن الزبیر وھو یلوم أخاه عبد اهللا

ــا  ــين ال أزاُل أبره ــوال يم   ول
 

      تْنَا بالِفنـاء المقاِعـدعم4(لقد ج( 
 

ونوعوا في أس الیبھم فی ھ، ذل ك    ومن المالحظ أن شعراء الحركة الزبیریة قد استعملوا ألفاظ القسم ،  

م فیھ ا، وق د جمع وا    مة ألغراضھم القتالیة ، أو لمواقفھم التي كان لھم رأي یخ الف رأي غی رھ      مالء

: ( ، وبین ألفاظ وتعابیر إس المیة مث ل  )لعمرك، لعمري: (بین ألفاظ قسم كانت تستعمل في الجاھلیة    

  ) .أقسم ،أحلف، یمین 

  :ومن المظاھر األسلوبیة استخدامھم
  : التكرار
ظاهرة أسلوبية لها أغراض بالغية ، كما أن لها أغراضا موسيقية، وله مواضع يحسن          "وهي  

وقّل من الشعراء من لم يعالجه، والشاعر إذا لم يضع التكرار فـي             .)5(" ، ومواضع يقبح فيها    فيها
  . )6(" موضعه، عد ذلك منه ضعفا وركاكة،فإما أن يكون حميدا بموقعه، أو ذميما في غير موقعه

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .3قصيدة رقم : عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحارث )1(
  .8قصيدة رقم : بن الزبير بن العواموعبد اهللا  )2(
 .1قصيدة رقم : عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل )3(
 .1قصيدة رقم : جعفر بن الزبير )4(
 .2/73:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،  )5(
  .14:التكرارحسين نصار،  )6(



 وق د س ّخر ال شعراء تك رار     وشعراء الحركة الزبیریة عالجوا ھذا الفن األس لوبي م ن أج ل التوكی د،      

  .الضمائر ، واألسماء، واألفعال، والحروف، لیؤكدوا أفكارھم وأغراضھم المختلفة

 م صعبا یك رر اس م اإلش ارة     ھو یرث ي عب د اهللا ب ن الزبی ر وأخ اه     فھذا سوید بن منجوف السدوسي و   

  :بمقتلھما، فیقولمشیرا بھذا التكرار لحجم المصیبة التي حّلت ) ھما(وضمیر المثنى الغائب ) ھذا(

   

  ِل المتَعـصبِ  أال قُُل لهـذا العـاذ     
ــول   : ويقــــــــــــ

  هما ما هما كانا لذي الدين عـصمةً     
  

  تطاول هذا الليل من بعد مـصعب       
  

  )1(فهل بعد هذا من بقـاِء لمطْلَـبِ       
 

وال ضمیر  ) إن(وھذا عبید اهللا ب ن الح ّر یك رر ض میر الم تكلم الم ستتر ف ي ح رف التوكی د والن صب               

ھ  یرید توكید والئأربع مرات متتالیة ، وال غرابة في ھذا التكرار إذا عرفنا أن الشاعر) أنا(الظاھر

لم صعب ب ن الزبی ر ، وأن ھ عل ى البیع ة الت ي بایعھ  ا ل ھ ، كم ا یؤك د وقوف ھ إل ى جانب ھ إذا م ا قام  ت               

  : الحرب ، فیقول

  فإني لـم أنكـث لهـم عهـد بيعـةٍ          
ــأن ــىف ــنكمم لك ــذبب ع ــي ي    مثل

ــ  ــوٍم س ــن ق ــي م ــيهموإن   يذكر ف
 

          ولم آِت أمـراً محـدثاً أنـا راهبـه  
ــه ــراع كتائب ــصفُّ دارت للق   إذا ال

       بالمـاِء شـاربه 2(بالئي إذا ما غص(  
  

  :ومن تكرار األسماء الظاھرة قول مّرة بن محكان في ھجائھ لبني أسد وتھدیده لھم

  بني أسـٍد إن تَقْتُلـوني تُحـاربوا       
ـ        ه كُم ِمـنْل ِعنْدٍد هني أسٍةبواد  

 

  تَميماً إذا الحرب العوان َأشْـمعلَتِ      
  )3(فَتْعفوا وإن كانتْ ِبي النَعُل زلَّت     

 
لیصدح بصرخات مدویة ومتوالیة  إلى بني أسد، مح ذرا إی اھم الم ساس    ) بني أسد  ( فكرر الشاعر   

  .بھ من جھة، وعارضا الصفح عنھ بخضوع ال ذّل فیھ من جھة أخرى 

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .1قصيدة رقم: سويد بن منجوف السدوسي )1(
 .2قصيدة رقم : عبيد اهللا بن الحر )2(

  .1قصيدة رقم : مرة بن محكان )3(



  

  :ومن تكرار األفعال ما قالھ عبد اهللا بن الزبیر األسدي في رثائھ مصعبا وإبراھیم بن األشتر 

   ـيأبان أنُوفَ الح    قَتْلُـه قحطـان   
 

ـ       ـا  وأنفَ ِنزاٍر قـد أببعفأو 1(ان(  
 

، والغ  رض م  ن ھ  ذین  )أن  وف (كلم  ةویالح  ظ أی  ضا تك  رار  ) أب  ان( فك  رر ال  شاعر الفع  ل الماض  ي 

  .التكرارین إظھار ھیبة وشدة بأس من یرثیھما، وتعظیم أمرھما في الحرب 

لیؤك  د موقف  ھ م  ن جھ  ة ) ح  ّب(متبوع  ا بالم  صدر ) أح ب ( وك ذلك فع  ل خال  د ب  ن یزی  د فك  رر الفع  ل  

  : الممدوحتھ فق

   طُـراً لحبهـا    ُأحب بنـي العـوامِ    
 

  )2(وِمن حبها أحببتُ أخوالهـا كلبـا      
 

ویعم  د ال  شاعر ف  ي البی  ت ال  سابق إل  ى تك  رار حرف  ي الب  اء س  ت م  ّرات والح  اء أرب  ع م  رات لنج  د      

موسیقاه متناغمة مع ألفاظھ ، ومحدثة نغمة توفیقیة تناسب تجاور الحروف المطردة بسالسة ویسر   

  .ق دون عناء في النط

ولھ ف ي الق صیدة نف سھا تك رار لح رف ال سین وح رف ال صاد ولننظ ر إل ى القیم ة البالغی ة م ن ھ ذا                

  : التكرار حیث یقول

  فإن تُسِلمي نُـسِلم وإن تتنـصري      
 

  )3(تخطّ رجاٌل بين أعيـنهم صـلْبا       
 

ھا، فح رف  فقد تناغم حرف السین المكرر مع الغرض الذي ین شده ال شاعر مم ن أح ب وھ و إس الم              

السین حرف رخوي ال شدة فی ھ ،فج اء ح رف س الم ، بینم ا ال صاد ج اءت مدوی ة ص اخبة تتناس ب                   

  .وانجرار الشاعر نحو محبوبتھ حیث سارت وإن جنحت بھ من اإلسالم إلى الكفر 

وحسبي أن أحیل القارئ إلى قصیدة عبد اهللا بن رؤبة لیجد من التكرار فیھا ما یفوق وصفي السابق 

   .)4(نماذج التكرار محشوة في القصیدة حشوا تكاد ال تفارق بیتا من أبیاتھا الستة واألربعین، ولیجد 

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير األسدي )1(
 .1قصيدة رقم : خالد بن يزيد )2(

 .نفسه، والقصيدة نفسها )3(

  .1قصيدة ) : الحجاج( عبد اهللا بن رؤبة )4(
  

  
      



  :ظاهر األسلوبية التي انمازت بها أشعار الحركة الزبيريةومن الم
  :أسلوب التبلیغ

سلك ش عراء الحرك ة الزبیری ة طریق ة ناجع ة م ن ب ین الط رق العدی دة الت ي س لكوھا لالت صال بم ن                 

وھذه الطریقة ھي أسلوب التبلیغ، لتنطق بحالھم، وتعبر عن ق ضایاھم ورؤاھ م لألح داث       . یریدون  

  . ألفاظا من صیغ التبلیغ ھاون أشعارھم أو یضمنونم ، فقد كانوا یبدأیرونھا ھكما كانوا 

 وكثیرا ما كانت أسالیب التبلیغ على شكل رسائل شفویة عاجلة ، تحمل في طیاتھا تح ذیرا أو لوم ا       

وعتابا، أو اعتذارا مقرونا باأللم والح زن والح سرة أحیان ا ، فج اءت أكثرھ ا ض من مقطع ات قلیل ة            

ت ، وم رات أخ رى أت ت ض من بی ت واح د م ن ال شعر، ح سب حال ة ال شاعر المبل غ              العدد من األبیا  

 حّرة مولى خزاعة وھو یرسل رسالة عاجلة إلى كل من عبد اهللا ب ن الزبی ر      يالنفسیة ،لنقرأ قول أب   

وخصومھ األمویین طالبا منھم وقف سفك الدماء، فال یھمھ من یملك من ، وما یھمھ األمن واألمان    

  :      ا، فیقوللھ وللناس جمیع

  َأبِلغ ُأمية عنّي إن عرضتَ لهـا      
  ماذا علينا وماذا كـان يرزؤنـا      

 

  وابن الزبير وَأبلغ ذلـك العربـا        
  )1(أي الملوك على ما حولنا غلبـا      

 
ولم یجد سوید ب ن منج وف ال سدوسي أس رع وال أنج ع م ن أس لوب التبلی غ لیح ذر م صعبا م ن أھ ل                  

  :الكوفة وغدرھم لھ فقال

ــوالً  ــي رس ــصعباً عنِّ ــأبلغْ م   ف
ــاجي   ــن تُنَ م ــر ــم أن أكث   تعلَّ

 

ــل وادِ    ــصيح بك ــى النَّ   وال تلق
ــادي  ــم األع ــتهم فَه   )2(وإن أدني

 
أما عبد اهللا بن الحجاج فوجد في أسلوب التبلیغ ضالتھ لیصل إلى عفو عب د المل ك ب ن م روان ووّده         

  : معتذرا ومبلغا رسالتھ فیقوللما ساند عبد اهللا بن الزبیر في خالفتھ ، فعاد

ــإنّني  ــؤِمنين ف ــر الم ــغ أمي   أبل
ــرة   ــصائر م ــا الب ــا تَنَحلْن   كن

  

       ـعمما لقيتُ ِمن الحـواِدِث موج  
     جـعنَر 3(وإليك إذ عِمي البصائر(  

 

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .1قصيدة رقم : أبو حرة مولى خزاعة )1(
 .2قصيدة رقم : سويد بن منجوف السدوسي )2(

  .2قصيدة رقم: اهللا بن الحجاجعبد  )3(



وعبید اهللا بن قیس الرقیات ، ف ي ح زن وأل م ش دیدین یطل ب إل ى خلیلی ھ تبلی غ طبی ب ی داوي ج راح                  

  :  المتھالك المتعب  فیقول

  فَمن مبِلغٌ عنّـي خَليلَـي آيـةً       
      لَّـهل ِمن طَبيٍب ِبـالِعراِق لَعفَه  

 

  عيينَةَ َأعنـي ِبـالِعراِق وماِلكـا       
  )1( كَريماً هالكـاً متَهالكـا     يداوي

 
یجد في السالم وسیلة لتبلیغ أھل ھ ش وقھ وحنین ھ ال شدید     ) أبو قطیفة(وعمرو بن الولید بن أبي معیط     

لھم،بعد أن حال السجن بینھ وبینھم ، وطال حنینھ ، ویرى أن األوان قد آن لكي یلتق ي أھل ھ وقوم ھ         

  : فقال

  اقر مني السالم إن جئت قـومي      
ــع ال ــاٍبأقط ــه باكتئ ــَل كلَّ   لي

  نحو قومي إذ فَرقت بيننـا الـدا       
        لهـذا الـد فلقد حان أن يكـون  

 

ــسالم    ــدي ال ــم ل ــل له   وقلي
  وزفيــٍر فمــا أكــاد أنــام   
  ر وحادتْ عن قَـصدها األحـالم      
ــِصرام ــد وان ــا تَباع   )2(هــر عن

 
  :ومن المظاھر األسلوبیة في أشعار الحركة الزبیریة

  :أسلوب المدح والذم

فقد شاع استعمال أسلوب المدح والذم في أش عار الحرك ة الزبیری ة وذل ك م ن خ الل اس تخدام ألف اظ           

  ) .بئس ، ال حبذا( ، واستخدام ألفاظ الذم ) نعم، حبذا( المدح 

العف و م نھم وطل ب    طل ب  معبرا ع ن ح ال عب د اهللا ب ن الحج اج لم ا أل ح ف ي           ) نعم( فجاء فعل المدح    

جد في ھذا األس لوب م ن الم دح وس یلتھ إلط راء المم دوح عل ى الطریق ة         السماح عما كان منھ ، وو     

  : الجاھلیة في المدح واالعتذار فقال

ــٍل ــوٍم ُأفَّ ــاوي نج ــستوي خ   ال ي
      ـةُ واسـطين لقـومهمتْ أميِضعو  

  

ــع  ــا يطل ــدر منبلجــاً إذا م   والب
   الموضع مفَِنع طَهمستَ وِضعو3(و(  

 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .8قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )1(
 .3قصيدة رقم : عمرو بن الوليد بن أبي معيط )2(

  .3قصيدة رقم : عبد اهللا بن الحجاج )3(



وھ و یخاط ب عب د المل ك ب ن م روان       )  نع م ( وھذا إسماعیل بن ی سار ی ستخدم أس لوب الم ح بالفع ل           

  :فیقولویمدحھ بما ال یملكھ خصمھ عبد اهللا بن الزبیر من الكرم والجود 

  إليك إمام النّاِس من بطن يثْـِربٍ      
 

  )1(وِنعم أخو ذي الحاجة المتَعمـدِ      
 

ھذا عبید اهللا بن قیس الرقیات یعبر من خاللھ عن افتخاره بقومھ وھم ) حبذا(ومن استخدامھم للفعل 

  :جمیع ال تقترب الفرقة إلیھم فیقول

      ِميـعِمي جقَـو شُ ِحينيذا العبح  
 

  لــماءــو هــا األهورقْ ُأم2(تُفَــر(  
 

وكرر استخدامھ ألسلوب المدح فاستعملھ إمعانا منھ في إغاظة خصومھ األمویین لی دلل م ن خالل ھ          

  :على طیب اللقاء وحرارة األخذ والصد من أم البنین مادحا فیھا تلك الصفات فیقول

ــذا أم البنــين علــى    بــا ح   ي
 

  )3(ِكما كان ِمن بـذٍل وِمـن تَـر         
 

وإذا نظرن ا إل ى أفع ال ال ذم كأس لوب وج د ف  ي ش عر الحرك ة الزبیری ة ، ف إن أمثلت ھ كثی رة وج  اءت             

موافقة للغرض الذي یریدونھ من خالل الذم، فھذا عبد اهللا بن زیاد بن ظبیان الفتاك وبعد قت ل أخی ھ    

  :  بالثأر فقالمن قبل جیش مصعب ، یعبر عن سخطھ وغضبھ بأسلوب الذم الذي أكده بالقسم لألخذ

 أنّي تناســيتُ نابيـاً     يـرى مصـعب   
  

 مرو   وبئـسِلع    صعبم 4(اِهللا ما ظَن(  
  

وقد آلم أبو حّرة المدیني فعل الحصین بن نمیر حینما رمى الكعبة ب المنجنیق ، ورأى ف ي فعل ھ ھ ذا          

  : قبحا وجرما كبیرا ، فعبر بأسلوب الذم والقبح ، منكرا فعلھ فقال

ــٍر يــن نُم ــولَّىاب ــا تَ ــْئس م    ِب
 

  )5(قد َأحـرقَ المقَـام والمـصلَّى       

 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .1قصيدة رقم : إسماعيل بن يسار )1(
 . 1قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )2(

 . 9قصيدة رقم : نفسه )3(

 .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن زياد بن ظبيان الفتاك )4(

  1بيت رقم : أبو حرة المديني )5(



  :من المظاھر األسلوبیة في شعر الحركة الزبیریةو

  :اطراد األسماء

 شعراء الحركة الزبیریة من حاجتھم لسرد األسماء في تألیفھم لل شعر، وال شعراء ف ي     شعر ال یخلوا 

أن تطرد :"ذلك بین محسن ومسيء، وقد تنبھ النقاد القدماء للحاجة تلك ، وشرط الحسن عند بعضھم

طردت دلت على قوة طبع الشاعر ، وقلة كلفت ھ  افإنھا إذا .  وال حشو فارغ  األسماء من غیر كلفة ،    

   .)1(" ومباالتھ بالشعر

وقد اطردت األسماء عند شعراء الحركة الزبیریة بشكل الفت ، دعتھم الحاجة الشعریة إل ى ذل ك ،       

ان ب،  وألن أشعارھم بمجملھا كانت على شكل بالغات ورسائل ترسل من ھذا الجان ب إل ى ذاك الج    

وقد أحصیت لھذه الظاھرة األسلوبیة أكث ر م ن ثالث ین اط رادا ف ي األس ماء، ح سن بع ضھا ، وس اء           

  :   ومن اطرادھم الحسن قول یزید بن المفرغ . اآلخر 

  اذكُر حسيناً وابن عـروةَ هانئـاً      
  

  )2(وابنَي عقيِل فـارس المربـاعِ       
  

ف أت ى بالح سین فح سب ، بینم ا ق رن كلم ة اب ن م ع         فقد أتى بثالثة أسماء في بیت واحد ، وانظر كی        

عروة وعقیل لیحافظ على جریان األسماء وسھولتھا مع نظم الشعر دون نبو في اللفظ ، أو قلقلة في 

  .النغم ، بل إن المرء یجد حالوة في إنشاد ھذا البیت 

 كالم  اء ولننظ  ر إل  ى براع  ة ال  ضحاك ب  ن فی  روز ال  دیلمي وتمكن  ھ ف  ي اط  راد األس  ماء وھ  ي ت  سیر    

  :الجاري دون كلفة أو كد، متخذا من الكنى أداة لتحقیق الھدف 

ـْرها    لَكُم سنَّـةُ    الفاروِق ال شَيء غَي
 

  )3(أبـي بكْـر  النَّـِبي ِصـديِق وسـنَّةُ 
 

   :- الذي أجاد سابقا -ومما تكلفت في لفظھ وكّد علي إنشاده قول یزید بن المفرغ 

  َ يـذمر منـِذرا    البن الزبيِر غداة  
 

  )4(أولى بغَايـٍة كـلِّ يـوِم ِوقَـاعِ        
  

وج  اءت ف  ي ص  در البی  ت مجتمع  ة، وف  ي لفظھ  م ص  عوبة   ) االزبی  ر، ی  ذمر، من  ذر( نالح  ظ األلف  اظ 

ویك د الل سان ف ي      یح دث لعثم ة ف ي اللف ظ،    الذال والراء والزاي تعدد تكرارھ ا، وتقاربھ ا  وتوعر ، ف  

  .  لفظھم دون تداخل في الحروف

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .2/82:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق القيرواني،  )1(
 . 1قصيدة رقم : يزيد بن المفرغ الحميري )2(

  .1قصيدة رقم : الضحاك بن فيروز الديلمي )3(



ومم  ا یالح  ظ عل  ى أس  لوب ش  عر الحرك  ة الزبیری  ة إكث  ارھم م  ن أس  لوب اإلن  شاء ، وھ  ذا كثی  ر ف  ي   

مالحظتھ بكل سھولة ویسر ، ویمكن تعلیل ذل ك بم ا یتمی ز ب ھ األس لوب اإلن شائي        أشعارھم وممكن   

من تحفیز وإثارة للقارئ وإیجاد الرغبة في المتابعة واالستمراریة في قراءة القصیدة حتى آخرھ ا،       

وھ ذا ال یعن ي خل  و األس لوب الخب ري ف  ي أش عارھم ، ف  وروده كثی ر ك ذلك ، ونج  د أحیان ا الق  صیدة         

زج فیھا األسلوبان، وھذا التنوع في األسالیب كان لغایة یقصدونھا ویھدفون إی صال م ا        الواحدة یمت 

  .یریدون باألسلوب الذي یختارونھ 

كما ویالحظ على شعرھم، سالمتھ من األخطاء النحویة واللغویة ، فقد التزموا بقواعد اللغة والنحو  

س العربی ة ، ب ل اتخ ذ أص حاب     ، ولم أعثر في ش عرھم عل ى اس تعمال لغ وي غی ر ج ار عل ى مق ایی           

ع ي أن تواف ق   ر االحتج اج اللغ وي، وم ن الطب   النحو من شعرھم مادة لالحتجاج بھا ، فھم م ن ع ص          

لغتھم مقاییس اللغة والنحو آنذاك، فھذا فضالة بن شریك تكثر كتب النحو باالستشھاد من شعره ف ي      

  :  باب ال النافیة للجنس حین یقول 

   خُبيـبٍ  أرى الحـاجـاِت عنـد أبي   
 

  )1(نَـِكـدن وال ُأمـيـة بـالـبـالدِ    
  

ع صیكا، أتیك ا،   : (كما ویستشھد البغدادي في خزانتھ بإبدالھم األلف ی اء ف ي لغ ة ھ ذیل ف ي الكلم ات        

  :على التوالي، قال أھل الشام ) عصاكا، أتاكا، قفاكا:( إذ حقھم ) قفیكا

  يا ابن الزبيِر طال ما عـصيكا        
ــا ع ــاَل م ــا وط ــا إليك   نيتن

ــا ــذي أتيكـ ــزين بالـ   لَتجـ
نــضِرب ــا لن ــسيِفنا قفيك   )2( ِب

 

 

ن لغة الشعر في الحركة الزبیری ة ج اءت نقی ة ثری ة، بین ت ق درة ال شعراء ف ي           وأخیرا یمكن القول إ   

معرفة اللفظ المناسب للغرض المناسب، فجاءت قصائدھم ومقطعاتھم وأبیاتھم خالیة من اإلسفاف ، 

یث شاءوا فكانت أس یرة لف نھم ول م یكون وا أس رى ألفاظھ ا، فج اءتھم منق ادة لتك ون          وطوعوا اللغة ح 

أداتھم ووس یلتھم ف ي الت شكیل الفن ي لق صائدھم ، وتحق ق لھ م البن اء ال شعري المحك م م ستفیدین م ن                

  .أسالیب اللغة الكثیرة 

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .1قصيدة رقم : فضالة بن شريك )1(
  .1ة رقم قصيد:  أهل الشام  )2(



  
  
  
  
  
  
  

 الموسيقى: ثالثا



  
الصلة بين اللغة والموسيقى قديمة، وداللة األصوات على اللغة دفعت العلماء إلى أن يـذهبوا               

 ألنهـم الحظـوا أن جـرس        ؛، ذلك )1(إلى أن أصل اللغات إنما هو من األصوات والمسموعات        
   .)2(الحروف في اللغة يضاهي أصوات األفعال التي تعبر عنها

 ألنها مركبة من مخارج الحروف، فما استلذه الـسمع          ؛ األلفاظ داخلة في حيز األصوات     وأن
   .)3(منها فهو الحسن ، وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح

وَأمر الصوِت عجيب، وتصرفُه في الوجـوه       "وربما فهم المعنى من الصوت دون فهم اللفظ         
ة، ومنها ما يسر النفوس حتى يفْـِرط عليهـا          الصاعق عجب، فمن ذلك أن منه ما يقتل، كصوت       أ

رمى الرجل بنفْسه ِمن حالق، وذلك مثُل هذه األغـاني           السرور؛ فتقلَقَ حتى ترقُص، وحتَّى ربما     
ذلك ما يزيل العقْل حتى يغْشَى على صـاحبه، كنحـو هـذه              المطِربة، ومن ذلك ما يكْمد، ومن     

لحنة، وليس يعتريهم ذلك ِمن ِقبِل المعاني؛ ألنهم في كثير مـن            الم األصواِت الشجيِة، والقراءات  
كيفَ بكيـتَ   : وقد بكَى ماسرجويه من قراءة أبي الخوخ، فقيل له         ذلك ال يفهمون معاني كَالَمهم،    

  .)4("إنما أبكاني الشجا :  به ؟ قالمن كتاب اللّه وال تصدقُ
ثره في النفس، فحين جاء عبـد اهللا بـن      والرسول عليه السالم قد فطن إلى فضل الصوت وأ        

قم مع بالل فألقها عليه فليؤذن بها، فإنه أنـدى  : " زيد إليه يحدثه عن قصة األذان قال له الرسول     
   .)5("صوتا منك 

وهذه األصوات الملحنة تكشف ما في النفس ماال يكـشفه اللفـظ غيـر الملحـن، فالوعـاء                 
ه وشعوره، ويختار الشاعر من األوزان ما يعبر عن         الموسيقي للقصيدة يفرغ فيه الشاعر أحاسيس     
ح عـن جـوهر التجربـة    وسيقى يستطيع أن يفـص حاله وغرضه، فالشعر بوساطة اإليقاع والم    

          الشعرية 
فليس الشعر في الحقيقة إال كالما موسيقيا تنفعل لموسـيقاه          " والموسيقى أبرز مظاهر الشعر     

   . )6(" النفوس وتتأثر بها القلوب 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .1/46: الخصائصابن جني، )1(
  . 2/157:نفسه) 2(
  . 1/219: المثل السائرابن األثير، ) 3(
  . 4/191،192: الحيوانالجاحظ، ) 4(
  . 2/155: السيرة النبويةابن هشام، : ينظر) 5(
  .3/131: الجاحظ، الحيوان) 6(
  



. )1("الروح بالجسد يتصالن ببعضهما اتصال    " فهما    في الشعر ارتباطا وثيقا،    وترتبط الموسيقى    
: الوزن، والقافية، واللفظ، والمعنى  فيمكن القـول : وإذا رأى النقاد القدماء أن عناصر الشعر هي  

والحق أن الشعر صياغة وتصوير، وموسيقى وألحان، وخيال وعاطفة، وفكرة ومعنى، ونشاط            " 
   .)2(" ذهني ملهم 

  هما كل ما في النص من الموسيقى؟لكن هل الوزن والقافية 
إن الوزن والقافية يمثالن الموسيقى الخارجية للشعر، أما الموسيقى الداخلية فتبـدأ بـالحرف          
كوحدة صوتية مرورا باللفظة المفردة، حتى تصل إلى البيت الذي يقع في إطار القصيدة ككـل،                

ر افية كل موسيقى الشعر، فللشع    وليس الوزن والق  " وفي فلك موسيقاها الخارجية من وزن وقافية        
تختص موسـيقى الحـشو فـي    ) اإلطار(  وشأن موسيقي ألوان من الموسيقى تعرض في حشوه   

  .) 3("الشعر شأن النغمة الواحدة تؤلف فيها األلحان المختلفة في موسيقى الغناء 
( والداخليـة ) اإلطـار   ( وهذه الدراسة ستتناول موسيقى شعر الحركة الزبيرية الخارجيـة          

  ) .موسيقى الحشو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . 12:التجديد الموسيقي في الشعر العربي عيد، ءرجا )1(

  .33 : وحدة القصيدةمحمد عبد المنعم خفاجي،  )2(
  .19: خصائص األسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  )3(



   :) اإلطار ( الخارجية الموسيقى
  :  األوزان -أ

 القدماء بين الوزن والتجربة الشعورية، فرأوا أن كل وزن له غرض وحـال              لقد ربط بعض  
وإذا : " ن اللفظ فيه، وقد ألمح العسكري إلى تلك الصلة بين الحال والـوزن بقولـه              سيرافقه ويح 

واطلب لها   أردت أن تعمل شعراً فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك،            
وال تتمكّن منـه   ها وقافيةً يحتملها، فمن المعاني ما تتمكّن من نظمه في قافية        فيه إيراد  تىتأيوزناً  

الكالم فتأخذه من فوق فيجئ سلساً سهالً ذا طالوة ورونق خيـر مـن أن                في أخرى، وألن تعلو   
فإذا عملت القصيدة فهذّبها ونقّحها، بإلقاء ماغثّ من أبياتها،          .فجا ومتجعداً جلفاً   يعلوك فيجئ كزاً  

على ما حسن وفخم، بإبدال حرف منها بآخر أجود منه، حتى تـستوى              رثّ ورذل، واالقتصار  و
  .)1( "وتتضارع هواديها وأعجازها أجزاؤها

ولما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منهـا   : " وبسط القول في ذلك حازم القرطاجني بقوله      
ما يقصد به البهـاء والتفخـيم   ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة ، ومنها       

 تلك المقاصد بما يناسبها من األوزان ويخيلها        ر والتحقير ، وجب أن تحاكَى     وما يقصد به الصغا   
ي للنفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه باألوزان الفخمة الباهية الرصينة وإذا قصد ف              

ة القليلة البهاء وكذلك في كـل       ما يناسبه من األوزان الطائش    حاكى ذلك ب  ... موضع قصدا هزليا    
   . )2(" مقصد 

وقد تناول هذا الفن المعاصرون ، فأفردوا له مباحث وبسطوا فيه الحـديث مـنهم عبـد اهللا                  
ونفّر بعض المعاصرين من هذا الـربط مـنهم         ) 5(وشكري عياد ) 4(وإبراهيم أنيس ) 3(الطيب  

ة شعورية بذاتها ال يمكن االطمئنـان  إن الربط بين األوزان وحال   : " عز الدين إسماعيل في قوله    :
  .)6(" إليه، إذ من السهل أن تعبر عن حزنك في وزن وعن سرورك بالوزن نفسه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 189: الصناعتين )1(
 . 266: منهاج البلغاء )2(

 .باب أوزان الشعر/ 1: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )3(

 . 196: موسيقى الشعر )4(

 .140-137: عر العربيموسيقى الش )5(

  .55:نفسه )6(
  



المهم أن أوزان شعر الحركة الزبيرية وفي ضوء الدراسة التي قام بها إبراهيم أنـيس عـن                 
إذا قورنت هذه النسب بعضها     : " نسبة شيوع األوزان في الشعر العربي التي ينتهي فيها إلى قوله          

ا يقـرب مـن ثلـث الـشعر     ببعض استطعنا الحكم بسهولة على أن البحر الطويل قد نظم منه م          
ثم نرى كال من الكامل والبسيط يحل بالمرتبة الثانية في نسبة الشيوع، وربما جـاء               .... العربي  

أما المتقارب والرمل والسريع فتلك بحور تذبذبت بين القلـة          ..... بعدها كل من الوافر والخفيف    
  )1(" والكثرة، يألفها شاعر ويكاد يهملها آخر 

، فاألوزان الشائعة والدارجة فـي      ابيرية لم يخرجوا عن هذه النسب كثير      وشعراء الحركة الز  
  :)2(الشعر العربي، هي هي الشائعة والدارجة في هذه الدراسة على نحو ما يوضح الجدول األتي

  
  النسبة المئوية  المقطوعاتوعدد القصائد   الوزن
  %46.5  93  الطويل
  %12  24  الكامل
  %12  24  الرجز
  %10  20  البسيط
  %8  16  الوافر
  %5  10  الخفيف
  %4         8  المتقارب
  %1.5  3  الرمل

  %1  2  المنسرح
  %100  200  المجموع

  
يالحظ من خالل الجدول السابق، أن نسب األوزان في شعر الحركة الزبيرية تتفق مـع مـا            

  .توصل إليه إبراهيم أنيس في دراسته ألوزان الشعر العربي
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .192-191:موسيقى الشعر )1(
  .. يستثنى من الجدول بحر الرجز وذلك بهدف الحديث عنه خارج تصنيف الجدول  )2(



  :ومن عرضنا ألوزان شعر الحركة الزبيرية  نرى أنهم نظموا شعرهم على البحور األتية
فالطويل بحر خـضم    " وهو أكثر البحور التي نظم فيها الشعراء أغراضهم ،          : بحر الطويل   

وعب ماال يستوعب غيره من المعاني ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه واالستعارات وسـرد       يست
  .)1(" الحوادث وتدوين األخبار ووصف األحوال 

  :واألغراض التي تناولها شعراء الحركة الزبيرية في الطويل 
 ذلك أن الشعراء حين نظموا في هذين الغرضين على الطويل ، كانـت            : الرثاء واالستعطاف 
وهذان الغرضان فيهما رصانة، ورباطة جأش، وقدرة احتمال، كما شاع          "نفوسهم حزينة متألمة ،     

في رثائهم واستعطافهم الوصف الملحمي والسرد القصصي ، بما يناسبه الطويل من اتساع ، وما               
   . )2("به من صور، ونغمته لطيفة هادئة تنزوي خلف كالم الشاعر وألفاظه

عبد الرحمن بن عبـد اهللا بـن الحـارث          ( رثاء حرف الباء المكسور     واختار الشعراء في ال   
وهـو حـرف رقيـق    ... ) ، وعبد اهللا بن الزبير األسدي، سويد بـن منجـوف       "أعشى همدان "

عبيـد اهللا بـن قـيس       ( واختاروا الالم المـضمومة     . وانكساره يناسب انكسار العاطفة ورقتها      
  .   للغرض وفيه رقة وانكسار وهو حرف مناسب ... ) الرقيات، وابن أبي بور

وفي االستعطاف بنى عبد اهللا بن الحجاج قصيدته على الروي المفتوح ، والفتح فيه شيء من                
  .التأوه والرقة 

وهو غرض رصين جدي، وهو بحاجة إلى سرد وفخر وتفصيل ، وهـو             : الحماسة والحرب 
 ومتعددة ولـم يغلـب فيهـا        ما يصلح له الطويل ، وقافية الشعراء في حربهم وحماستهم متنوعة          

  .حرف على آخر 
بحر الوفيهما تكون همة الشعراء جادة وفيها شدة وصرامة ، وهو ما يناسب             : الهجاء والعتاب 

  .)3(" وهو من أعظم البحور أبهة وجاللة وإليه يعمد أصحاب الرصانة " الطويل 
صـف وجـدة، وال   بحر الطويل في أغراضهم التي في داخلها و   الوأرى أن الشعراء عالجوا     

يعني هذا الكالم أن نظم الشعر في البحور األخرى خال من الجدة والرصانة، بل العـرب عـدوا     
  .الطويل بما نظموا فيه من الشعر إمام األوزان وأجلها، فنظموا جّل أغراضهم فيه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .1/91 : إلياذة هوميروس، ) تعريب (سليمان البستاني  )1(
 .1/343: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها الطيب ، عبد اهللا )2(

  .نفسه، والصفحة نفسها )3(
  
  



أتم األبحر السباعية " ويأتي في المرتبة الثانية في معالجة الشعراء لألوزان وهو : بحر الكامل   
وهو أجود في الخبر منه .... وقد أحسنوا بتسميته كامال، ألنه يصلح لكل نوع من أنواع الشعر 

                                                .)1(" ي اإلنشاء وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة ف
واألغراض التي نظمها الشعراء فيه جاءت في الوصف والمدح والرثاء واألسر والغربة 
والتحريض ، ويوحي ذلك لي أن الشعراء راموا الترنم والتغني بالكلمات الفخمة، فالكامل أكثر 

أصلح البحور إلبراز العواطف البسيطة غير المعقدة " البحور جلجلة وحركات ، وهذا البحر 
                                                          )2("كالغضب والفرح والفخر المحض 

وقد تنوعت قافية الشاعر في الكامل وغلبت عليها قافية العين والباء المكسورة والراء     
لمكسورة ، ويالحظ حسن اختيار الشعراء لقافيتهم مع الكامل لتتناسب مع عواطفهم المكسورة ا

يعكس نفس الشاعر أحيانا ومع شدة األلم والحشرجة الصوتية التي رافقت العين كحرف روي 
 المتألمة

و وه.... والبسيط يقرب من الطويل ولكنه ال يتسع مثله الستيعاب المعاني : " بحر البسيط    
وأكثر شعراء الحركة الزبيرية العتاب والشكوى في البسيط .)3("من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة 

لما يحتاج الغرض من الرقة في العاطفة لتؤثر في السامع وتلج إلى قلبه، وإال كانت فجة خشنة 
.  نفر منها السامع، وكذلك األسلوب أن يكون رصينا جزال يناسب صدق الموقف   

 يستخدم الشعراء البحور كثيرة المقاطع كالطويل والكامل والبسيط ، فهذا يظهر وعندما     
قدرتهم الفنية ، وحسن اختيارهم البحور وفقا ألغراضهم الشعرية ، كما ويمكنهم ذلك من الصنعة 

حور ادراكا منهم على ـهم على تلك البـالشعرية وحسن صياغتها، ويالحظ إكثار الشعراء نظم
فأعالها درجة "...  الموضوعات الشعرية أكثر من غيرها إذ أن لكل بحر سعته قدرتها الحتمال

  .)4("في ذلك الطويل والبسيط ويتلوها الوافر والكامل 
وهو يأتي بعد الكامل والبسيط في المرتبة ، ويعد من جنس الكامل فقد ساعدت : بحر الوافر     

م ـاسية والعاطفية الثائرة والتعبير عن آالمه ألداء صورهم الحم الشعراء على تفعيلهرنته القويه
.الحزينة، كما توسلوا به في بكائهم وفخرهم وهجائهم   

ات في هذين البحرين، ويـرجع ذلك يالحظ قلة القصائد واألبي:    بحرا الخفيف والمتقارب 
ة  إلى المواقف التي نظمت فيها تلك األشعار على هذين البحرين، مع ما فيهما من رقة ونغم

 وهذا يفسر عدم ورود   . مضطربة تعكس حقيقة ارتجالهم للشعر وقصر أنفاسهم فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
  . 1/91: إلياذة هوميروس، )تعريب( سليمان البستاني  )1(
 . 258: ، موسيقى الشعر العربيشكري عياد )2(
 . 1/93: إلياذة هوميروس، )  تعريب(سليمان البستاني )3(
  .268: لمنهاجاحازم القرطاجني،  )4(



  ... .أي من وزن المضارع أو المجتث أو المتدارك أو المديد 
وهو بحر شعبي فيه ترنم ودندنة وغناء محض،وقد أخرته ليكون آخر البحـور             : بحر الرجز 

فقـد وردت  وذلك لما فيه من خصوصية واضحة من حيث عدد المرات التي استخدمها الشعراء،             
مرة، والشعراء عالجوه في المدح والفخر والهجاء واللوم         وعشرين   قصائد ومقطعات الرجز ستا   

والتحريض ، وال يخفى ما بين الكامل والرجز من صلة، وهناك من قرن بـين البحـرين فـي                   
 الطيب أن من حق هذين البحرين أن يذكرا معا، ورأى أن الكامـل       ى عبد اهللا  عنوان واحد ، ورأ   

   )-ب--: باإلضمار تصبح / -ب-ب ب ()1(والرجز أخوان 
 أن الشعراء قد أكثروا من النظم على بحر الرجز في التحـريض واللـوم والهجـاء ،         ويبدو

  . وذلك من خالل تأملنا لمستوى األراجيز الفني المتقدم 
والرجز أسرع حفظا وأسهل نظما ، وأقرب إلى حركة النفس من القـصيد ، وقـد تعـودت                  

هو الذي يترنمون بـه فـي عملهـم         "الرجز  أعمالها، فاألخفش يذكر أن     في  العرب أن تترنم به     
فهو أقرب إلى نفسها وألصق بحياتها العملية من القصيد، فهـو حـداء             . )2("وسوقهم ويحدون به    
غناء قوي تستعين به العرب في المواقف التي تتحرك فيها األبدان وتستثار            " شعبي حربي، وهو    

من الرجز فهم متسارعون فـي آمـالهم        وكذلك أراد شعراء الحركة الزبيرية      . )3(" فيها النفوس   
 عليه كثيرا مـن  برحيل األمويين عنهم وخالصهم من شرورهم كتسارع بحر الرجز الذي نظموا          

. ، وتقاربت آمالهم بنصر الزبيريين على األمويين كتقـارب أجـزاء الرجـز            قصائدهم وأبياتهم 
ء والـسين والـراء ،      وقوافي الشعراء جاءت قريبة من التذلل واالنكسار كحروف الباء والحـا          

، فأحيانا أجد تحليال فنيا الصطفاء الشعراء       ... وتحاشوا القوافي الصعبة كالضاد والطاء والظاء       
قافية بعينها، وتارة ال أجد ، ويشق على الباحث أن يقطع بقافية على غرض أو حالة نفسية مـا                    

  .بعينها 
 الشعرية الرائجة آنـذاك ، بـل   وخالصة القول أن شعراء الحركة الزبيرية التزموا باألوزان       

من خاللهم تمت عملية القياس باألوزان الشعرية وما يناسبها من أغراض ، وكانوا موفقين فـي                
  . وزن شعري محدد نهم، هذا ولم يقصروا غرضا شعريا على اختياراتهم ألوزا

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .1/279: المرشد إلى فهم أشعار العرب )1(
 .مادة رجز: ن العربلساابن منظور،  )2(

 ،رسالة 8: الرجز والرجاز مع عناية خاصة برؤبة بن العجاجبابكر البدوي دشين،  )3(
  .1977دكتوراة ، جامعة الخرطوم، 

  



   ومن المفيد للبحث عرض جدول أبين فيه حروف الروي في شعر الحركة الزبيرية لما 
ها موجة النغم في البيت ، لتعود بين القافية والوزن من ترابط، فهي فاصلة موسيقية تنتهي عند

ثانية في البيت الذي يليه، وتتردد إلى آخر القصيدة، فينشأ عن ترديد القافية نغمة موسيقية لذيذة 
:تكسب الكالم إيحاء خاصا وظالال موسيقية ، ال تتهيأ للكالم المنثور إطالقا   

  الرقم  حرف الروي  عدد المقطعات والقصائد  عدد األبيات
 1  باءال  26  314

 2  الراء  22  79

 3  الالم  21  176

 4  الميم  13  89

 5  الهاء  13  113

 6  الدال  12  49

 7  النون  8  63

 8  العين  6  33

 9  الياء  6  36

 10  التاء  6  22

 11  القاف  5  46

                12  الكاف  3 28

 13  الفاء  2  14

 الحركة الزبيرية توافقت مع  ويلحظ من الجدول السابق أن حروف القافية الشائعة في شعر
ما ذهب إليه إبراهيم أنيس حين قسم حروف الهجاء التي تقع رويا حسب نسبة شيوعها في 

:الشعر العربي إلى أقسام أربعة  
 حروف تجيء رويا بكثرة وهي الراء ، الميم ، النون ، الباء ، الدال ، السين ، العين ، -1  

.الالم  
  .القاف، الكاف، الهمزة، الحاء ، الجيم: هيك  حروف متوسطة الشيوع وتل-2   
.الضاد، الطاء، الهاء ، التاء، الصاد، الثاء:  حروف قليلة الشيوع-3     
)1(.غين، الخاء، السين، الزاي، الظاءالذال، ال:  حروف نادرة الشيوع في مجيئها رويا-4     

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .248:موسيقى الشعرإبراهيم أنيس، ) 1(

   



 ويلمس مما سبق حرص شعراء الحركة الزبيرية على قوافيهم مع مالحظة تعثرهم في 
 عيوبا قبيحة لنقادبعضها غير مرة ، وإذا بهم يقعون ببعض العيوب التي عدها العروضيون وا

 ) 1("أن يتكرر لفظ القافية ومعناه : " في القافية، وحثوا على وجوب تجنبها ، ومنها اإليطاء وهو
:هذا مالم يسلم منه شعر الحركة الزبيرية فمنه قول عبيد اهللا بن قيس الرقيات  و  

ـ        بعدما أحرز اإلله ِبك الرتْـ
 

     ك األعـداءت كالبرـقُ وه  
  

:في قوله  " االعداء"  وبعد عدة أبيات يورد بيتا يكرر فيه كلمة   
 

    روـزـة ميبني ُأم أنا عنْكُم  
 

  )2(عـداء وأنتم في نفِسي األَ     
 

بينما نجد . والشاعر قد يغفر له هذا العيب ألنه باعد بين األبيات التي كرر فيها تكرار القافية
:لم يباعد في األبيات ، فنراه يقول يزيد بن مفرغ الحميري  

  
   كنـتَ أوَل فـارسٍ     أعبيد هـالّ  

 
  يــوم الِهيــاج دعــا ِلحيِنــك داِع 

  
:فيقول" داع " ر لفظة وبعد خمسة أبيات من البيت يكر  

  فانجي ِبنَفسك وابتغي نَفَقـاً فمـا      
 

  )3(لي طاقَةٌ ِبك والـسالم وداعـي       
  

.) 4( والقرب في اإليطاء يؤدي إلى قبح العيب، إذ إنه كلما تباعد كان أخف  
حيانا لتزام الشعراء     ومن العيوب التي تؤخذ على القافية في شعر الحركة الزبيرية عدم ا

ابق أو الحركة التي تسبق الروي، وهو ما يعرف عند العروضيين بالسناد، ويظهر بالحرف الس
:ذلك من خالل قول فضالة بن شريك               

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .1/169:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،  )1(
 .1قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )2(

 .1قصيدة رقم : يزيد بن مفرغ الحميري  )3(

  .1/169: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،  )4(
 
 
 
 



  اِع فجـُئــته  ِيدعـا ابن مـطيٍع ِللـب   
  فَـقَرب لي خَشْـناء لما لـمـسـتُها     
  معـودةً حـمـل الهـراوي لقَوِمهـا    

 

  إلى بيـعٍة قَـلبي بها غيـر عــارفِ    
ـ   يِبكَـفِّ   ـالِئِف لم تُشْـِبه َأكُــفَّ الخَ

  )1(فَـروراً إذا مـا كـان يوم التَّسايفِ     
 

.ومثل هذا المثال موجود بكثرة في شعر الحركة الزبيرية   
ومن ذلك قول ) 2("اختالف إعراب القوافي "    ومن عيوب القافية في شعرهم اإلقواء وهو 

: وهب بن زمعة  
  راً من أهل مكَّة نـاقَتي   وطقَضت  

    يضاءطَّت ِبِه بـةٌ   تَمنَجيب فَـرع  
      يٍش كأنَّـها ِمن قُـريحميُل المج  

 

   في الماِجِد ابِن ِحـزامِ     ِسوى أملٍ  
    الواِلـداِت غَـرام عـضبو ِهجان  

  )3(ِهالٌل بدا ِمـن سـدفٍَة وظـالمِ       
 

:عبد اهللا بن الحجاجومنه قول   
     تَكُن ِر ولَميبابِن الز شَْأو َأتَطْلُب  

   راً لَـمتَكَلَّفْتَ أم    ِلتَنالَـه تَكُـن   
  فَمهالً بني مرواِن لَـستُم ِبـذادةٍ    
  إذا الْتَقَِت األبطاُل كُنْـتُم ثَعاِلبـاً      

 

 ــب ــِه راِك ــه مــا حــج ِللَّ   ِلتُدِركَ
ـ        َل الكَواِكـب  اطَواَل اللَيـالي أو تُنَ

        الِلقـاِء الكَتاِئـب موإذا ما الْتَقَتْ ي  
دى وُأسِع الِسلِْم في الشَر4(الكَواِعِب نْد(  

 
 

.ولعل االرتجال وراء ظهور مثل هذه العيوب   
 
 

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــ 
   .2قصيدة رقم : فضالة بن شريك )1(
 .1/165:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،  )2(

 .2وهب بن زمعة، قصيدة رقم  )3(

  .2، قصيدة رقم عبد اهللا بن الحجاج )4(



:يةالداخل الموسيقى  -  ب  
    ال تقف نغمة الشعر عند حد الوزن والقافية، بل تجانس األلفاظ وحسن تقسيمها يكسب 

.الشعر نغمة وموسيقى وافية   
فهي تقبل اللطيف وتنبو عن "   وتنبه القدماء إلى جرس اللفظ ونغمته وأثر ذلك في النفس، 

  .)1("ى ما يوافقه الغليظ وتقلق من الجاسي البشع، وجميع جوارح البدن وحواشه تسكن إل
ونبه ) 2 ("األذن تتشوق للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجهير الهائل "    وذكروا أن 

إبراهيم أنيس إلى أن الحروف التي تتطلب جهدا عضليا أكثر يمكن أن تعد حروفا رديئة 
ون أحيانا بين اللفظي يك وتحقق اإليقاع الداخلي والتناغم. )3(الموسيقى تأباها األذن وال تستسيغها

.حروف الكلمة ذاتها وأحيانا بين ألفاظ ومقاطع القصيدة   
:تية الزبيرية سنرى ذلك يتحقق في اآل ولو تأملنا مظاهر اإليقاع الداخلي في شعر الحرك  

:التكرار:   أوال   
  التكرار ظاهرة موسيقية، تحدث رنينا داخليا وتناغما في حركة اإليقاع الداخلي ، وقد 

دماء عن حروف موسيقية لها جرس ونغم وعذوبة حثوا الشعراء على استخدامها، تحدث الق
:وحروف أخرى راحوا يحذرون الشعراء من بناء قصائدهم عليها، يقول ابن األثير . 
 الحروف، واعلم أنه يجب على الناظم والناثر أن يجتنبا ما يضيق به مجال الكالم في بعض

 عن د والطاء والظاء والعين، فإن في الحروف الباقية مندوحةكالثاء والذال والخاء والشين والصا
فإن كلفت أيها الشاعر أن تنظم شيئاً على    ...استعمال ماال يحسن من هذه األحرف المشار إليها 

الفصاحة، وعذري واضح في تركها، فإن واضع ل هذه الحروف هي مقات: هذه الحروف فقل
وال تلذ في السمع والذي هو بهذه الصفة منها فإنما هو  الفم،اللغة لم يضع عليها ألفاظاً تعذب في 
أبيات من الشعر، وأما القصائد المقصدة فال تصاغ منه،  قليل جداً، وال يصاغ منه إال مقاطيع

كريهاً،على أن هذه الحروف متفاوتة في كراهة االستعمال،  وإن صيغت جاء أكثرها بشعاً
ء والصاد والظاء والغين، وأما الثاء والذال والشين وهي الخا وأشدها كراهية أربعة أحرف،
حاالً، وهذا موضع ينبغي لصاحب الصناعة أن ينعم نظره فيه،  والطاء فإن األمر فيهن أقرب

. )4( "وفيما أشرنا إليه كفاية  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 71،72:  الصناعتينهالل العسكري،ابو  )1(
 .20: عيار الشعرابن طباطبا،  )2(

 .35: قى الشعرموسي )3(

  .1/132: المثل السائرابن األثير،  )4(



وشعراء الحركة الزبيرية ابتعدوا في الغالب في شعرهم عن  استخدام الحروف التي نـصح               
  .االبتعاد عنها بالنقاد 

وسأضرب بعض األمثلة التي ترددت فيها بعض الحروف بشكل بارز كقـول عبـد اهللا بـن       
  :الزبير األسدي 

  الزبيـِر سـهودها   تأوب عين ابِن    
  كأن سـواد العـيِن أبطـن نَحلـةً        
  إذا طُِرفــتْ أذرتْ دموعــاً كأنَّهــا
  هدار ــدم ــسان ته ــا ح ــأن أب   ب
 هدار مــد تُه انــس ــا ح ــركتم أب   ت

 

  وولَّى على ما قد عراها هجودهـا       
ــدها ــذكَّر ِعي ــا ت هــا ممدوعاو  
  نَِثير جماٍن بـان عنهـا فَِريـدها       

  يـز سـعتْ فُـساقُها وعبيـدها    لُكَ
ــدها   ــا وحدي هدةً أبوابــشَي 1(م(  

 
فتكرار حرف الهاء في هذه األبيات بشكل الفت للنظر وهو حرف حلقي يحتاج صعوبة فـي           
نطقه ، وكون القصيدة بكائية ونغمتها حزينة ، وحرف الهاء مليء بالتأوه ، يتناسـب ومناسـبة                  

ة مرة في هذه األبيات القليلة ، ومن األمثلة األخرى علـى تكـرار        القصيدة، فقد كرره سبع عشر    
الحروف ما كان الحرف المكرر من جنس القافية ، وهذا أكثر موسيقية لكـون هـذه الحـروف                
تصب في بحر النغم الكلي، وتجد قرارها في نهاية كل وحدة موسيقية، فتبقى حـالوة الـنغم أو                  

 إلى البيت التالي ، وهذا مثال لسيطرة حرف النون الـروي  مرارته في األذهان إلى حين االنتقال   
  :في قول عبيد اهللا بن قيس الرقيات

ــا   زودتْنَـــا رقَيـــةُ األحزانَـ
  إن تَقُْل هن من بني عبِد شَـمسٍ       
ـ          لم يخَوفْن ِبالْبيـاِت ولـم يحـ
ـ         أنا ِمن أجِلكُم هجرتُ بني زيـ

يــد ــا ال ــشْتَِهيهاودخَلْنَ ــا نَ   ار م
ـ        وابن أسماء خَير من مسح الركْ
  وإذا ِقيــَل مــن ِهجــان قُــريٍش

 

  يوم جـازتْ حمولُهـا سـكْرانَا       
ــا ــسى ذاك أن يكــون وكانَ فَع  
  ـلُلْن دار الهـواِن ِمـن لُبنَانَـا       
  ـٍد وِمن أجِلكُـم ُأِحـب أبانَـا       

ــاً أن نَنَالَ ــا طَمع ــا أو تَران   ه
ــا ــرهم بنْيانَ ــاالً وخي فَع ـــن  

  )2(كُنتَ أنْتَ الفتى وأنتَ الِهجانَا    
 
  ـــــــــــــــــــــــــ

   5قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير األسدي )1(
  15قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )2(



 عن صدق وبساطة ،     غلبة النونات بشكل واضح أن ثمة فيضا شعريا يتدفق بطالقة          في   فنجد
ه النونات أن وجـدت     تدفق تلك الموسيقية الكامنة في ثنايا هذ      من  وقد ساعد هذا الفيض الشعري      

 نفوسنا وقلوبنا، والمتتبع لشعر الحركة الزبيرية يجد هذه الخاصـية متمثلـة فـي               لها طريقا إلى  
  .الكثير من شعرهم 

ت ، فإن الموسيقى الداخلية ال تكمن       وهناك نوع آخر من التكرار الموسيقي وهو تكرار الكلما        
وهي ألفاظ تزداد بها األشـعار ترنمـا   . في تكرار الحروف فقط ، وإنما يشاركها تكرار األلفاظ      

بموسيقاها كلما وفق الشاعر في حسن اختيارها، ومن أمثلة تكرار األلفاظ فـي شـعر الحركـة                 
  :الزبيرية قول خالد بن يزيد في رملة بنت الزبير 

   أرضــاً تحبــب أهلهــاإذا نزلــت
  مـاء وإن كـان قَبلَهـا      وإن نزلت   

  تجوُل خالخيـُل النـساِء وال َأرى      
 

  إلينا وإن كانـت منازلهـا خربـا        
  مليحاً وجدنا مـاءه بـاِرداً عـذْبا       

ـ     ل َـوُل وال قُلْبلَة خلخـاالً يجم1(ار(  
 

  :ومنه قول سلم بن زياد 
   تُظِْهروا لي البخَل آَل خُويلـدٍ      فإن
  ي حيث غابت عشيرتي   قْهرونتَ وإن
  

  فما دلُّكم دلِّي وال شَـكْلُكم شـكلي        
  )2( مثلي أن تَقْهروا فمن عجِب األيام    

 

  :ومنه قول عبد اهللا بن الحجاج
  أهوى على مهواِة ِبئـٍر فهـوى      
  فتجبر اليـوم بـه شـيخاً ذَوى       

 

  الرجـا جـول    إلى   جوٌلرمى به    
  )3( عوىالذئب إذا  الذئبيعِوي مع   

  
فتكرار األلفاظ والتركيز عليها واضح في هذه األمثلة مما يضفي علـى موسـيقى القـصيدة                
عذوبة وجماال، ويعبر عن حالة الشاعر النفسية ، واستطاع شعراء الحركة الزبيرية من خـالل               

ع التكرار التنويع في المعاني ، واستخدامها في صور مختلفة متعددة، فضال عن شد انتباه الـسام               
    .)4("فهو تكرار به عناية باألمر، وإرادة اإلبالغ في التنبيه والتحذير" إلى الكلمة المكررة، 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 1قصيدة رقم : خالد بن يزيد )1(
 . 1قصيدة رقم: سلم بن زياد )2(
 .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن الحجاج )3(
  .34: التكرار: حسين نصار )4(

  



  :الجناس :ثانيا
 ألوان التكرار الذي يولد موسيقى داخل النص الشعري، وهـو ضـرب مـن               وهو لون من  

  .)1("والبديع علم يعرف به وجوه تحسين الكالم " ضروب البديع اللفظي ، 
صنعة شعرية محضة كما هو الحـال  يكن وللجناس وقع جميل ومؤثر في نفس المتلقي إذا لم         

 دون قصد، وأطلـق عليـه الجرجـاني         ان يأتي في أشعارهم عفوا    عند الشعراء األوائل الذين ك    
أما التجنيس فإنك ال تحسن تجانس اللفظتين إال إذا كان موقـع معنييهمـا مـن            " التجنيس، وقال   

  )2(" العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا 
وهـو   : "بقوله ابن المعتز ، وعرفه  كذلكابن المعتز عليه اسم التجنيس    ابن خلدون و   أطلق  و

تأليف حروفهـا   أن تجيء الكلمة تُجانس ُأخرى في بيت شعر وكالم ومجانستها لها أن تشبهها في 
الجنس لكـل ضـرب مـن        وقال الخليل . على السبيل الذي ألف األصمعي كتاب األجناس عليها       

في تأليف حروفها ومعناهـا   الناس والطير والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمة تُجانس أخرى 
  :ق منها مثل قول الشاعر من الكاملويشت

  يوم خلجت على الخليج نفوسهم                      
  :سها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر من البسيطأو يكون تجانُ

  )3( "إن لوم العاشق اللُّوم                         
  :مهاوقد بسط العلماء القول في الجناس وقسموه إلى أقسام أه

. ، وعرفه أبو العباس أحمد ثعلب بالمطـابق       )4(الجناس التام، وعرفه قدامة بن جعفر بالطباق      
وهو أن تجانس كلمة ، كلمة أخرى في تـأليف          )5(" تكرير اللفظ بمعنيين مختلفين     " هو: وقال فيه   

  .)7(أن تزيد الحروف وتنقص: ، والجناس الناقص، وأشكاله كثيرة منها )6(حروفها دون معناها
وقد وظف شعراء الحركة الزبيرية الجناس وضمنوه أشعارهم ، كلون من ألوان البديع فـي               
تشكيل صورهم ، وأكثروا منه، دون أن يكون ذلك على حساب اللفظ والمعنى ، بل جاء سلـسا                  
مطابقا الحالة الشعورية التي أرادوا شرحها وتوصيلها، فكان مساعدا لهم علـى تحقيـق الـنغم                

بث الحركة الطيبـة فـي      ن مبعثا في الحث على التفكير ، و       ميل الذي ينشدون، وكا   الموسيقي الج 
  .التصوير 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 . 334:اإليضاح في علوم البالغةالقزويني،  )1(
  .4: أسرار البالغة )2(
 . 55 : البديع .458،  مقدمة ابن خلدون )3(
 .162: نقد الشعر )4(
 . 56: قواعد الشعر )5(
 .55: البديعابن المعتز،  )6(
  .43 :الوساطةالجرجاني،  )7(



  :وسأورد بعضا لنماذج الجناس التي وظفها شعراء الحركة الزبيرية في أشعارهم
  :فمن ذلك قول عبد اهللا بن الزبير األسدي
 ــم ــةَ كَ ــي مكَّ ــذُ ف ــا العاِئ   أيه

ــد ــِصمةٌ أيْـ ــذَةٌ معـ    عاِئـ
 

  دٍم َأجريتَـه فـي غيـِر دم       من   
دوي       الحـرم 1( تقتُل مـن جـاء(  
 

و " أيـد "الثانية وتعني الحق، وجانس بـين       " دم"األولى بمعناها العادي، و     " دم  " فجانس بين   
  : ، وله كذلك"يد"

  ن سـيبه جزى اهللا عنِّي مصـعباً إ    
 

  )2( جانيا  ومن لست  الجـانيبـه  يـنَاُل   
 

  .يحصل على الثمربمعني الذي " جانيا"بمعنى صاحب الذنب، وبين " الجاني"فجانس بين 
  :عبد اهللا بن رؤبة:  وكذلك قول

  )3(مصعبا مسـتصعبا  لقد وجدتُم   
 

 

بمعنـى الثابـت    " مستصعبا" عبد اهللا بن الزبير، وبين       أخي" مصعب"فقد جانس الشاعر بين     
  .الجاد على موقفه

اخل وهناك من الشعراء من جانس في البيت الواحد في أكثر من لفظة، بل تعدى البيت إلى د                
القصيدة في لفتة ذكية من الشاعر ليزيد من موسيقية القصيدة ، فتصل إلـى المتلقـي مـشحونة                  

 موسيقيا ترتاح إلى تكراره الـنفس ، وممـا           تتلوها شحنات ، مما يولد سيال      بالشحنات الموسيقية 
يساعد على إيصال التجربة ، وينقل المتلقي إلى داخل مشاعر وأحاسيس الشاعر مثل مـا فعـل                 

  : فقال) أعشى بني ربيعة(  اهللا بن خارجةعبد
  آُل الزبير مـن الخالفـة كـالتي     

   حملَت الحمولةأو كالضعاف من    
  أمسوا على الخيرات قُفْالً مغلقـاً     

 

  عِجــَل النِّتــاج بحملهــا فأحالهــا 
  أحمالَهـا ما ال تُطيـق فَـضيعت       

  )4(فانهض بيمِنك فـافتَِتح أقفالهـا     
 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .6قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير األسدي )1(

  . 8قصيدة : نفسه )2(
 .1قصيدة رقم :عبد اهللا بن رؤبة )3(

  .1عبد اهللا بن خارجة، قصيدة رقم )4(



بيرية لم يعمدوا إلى إقحامهـا أو      نالحظ من النماذج السابقة في الجناس أن شعراء الحركة الز         
 إلـى الجمـال   رية التي طبعوا عليها، إضافةها وإنما جاءت طبيعية منساقة مع سجيتهم الشاع    تكلف

  . إلى المعنى، والجناس في شعرهم كثير الموسيقي الذي أضافته
  :الداخلي التصريع: ثالثا
ما كانت في البيـت  : " دعامة موسيقية بارزة في النص الشعري ، وهو التصريع الداخلي   يعد  

 البيت فيه تابعة لضربه، تـنقص       ما كانت عروض  : " ، وعرفه ابن رشيق بقوله     )1("األول قافيتان 
واشتقاق التصريع من مصراعي الباب، ولذلك قيل لنصف البيـت          ......بنقصانه ، وتزيد بزيادته   

 التـصريع   ...بل هو من الصرعين، وهما طرفا النهار       :القصيدة ومدخلها، وقيل   مصراع ، كأنه  
غير منثور، ولذلك وقع فـي      موزون   مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كالم          

  .)2( " أول الشعر، وربما صرع الشاعر في غير االبتداء
 -مطلعهـا –والتصريع هو مذهب الشعراء المطبوعين المجيدين ، ويحسن في أول القصيدة            

يتـاح  " ، وحتـى    )3(فإن له موقعا في النفس الستداللها به على قافية القصيدة قبل االنتهاء إليهـا             
ان يتوقف عندهما في استهالل النشيد، وحتى تصفو اآلذان لقـرار الـنغم             لصوت الشاعر مركز  

  .)4("المكرر في قافية الموسيقى
وقد يعمد الشاعر إلى تكرار التصريع داخل القصيدة ، وفي كل مرة يأتي الشاعر به يكـون                 

ك يجـذب  كأنه بداية إنشاد جديد ، مما يضفي على القصيدة جوا من اإليقاع الغنائي الجميل ، وبذل       
  .انتباه السامع إليه ، ويصبغ القصيدة بصبغة موسيقية جذابة
داخـل  وما كان في مطلع القـصيدة،       : وشعراء الحركة الزبيرية استخدموا التصريع بنوعيه     

  :القصيدة وتضاعيفها، فمن أمثلة التصريع في المطلع، قول عبد اهللا بن الزبير األسدي
  تأوب عين ابِن الزبيـِر سـهودها       

 

  )5(وولَّى على ما قد عراها هجودها   
 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .4/1587: شروح سقط الزند )1(
 .1/173: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،  )2(

 .283: منهاج البلغاءحازم القرطاجني،  )3(

 .6: شعر التفعيلة والتراثالنعمان القاضي،  )4(

  .5ة رقم قصيد: عبد اهللا بن الزبير األسدي )5(



  :وكذلك قوله
 ــم ــةَ كَ ــي مكَّ ــذُ ف ــا العاِئ   أيه

 

        مفـي غيـِر د تَهيرٍم َأج1(من د(  
 

  :وقول عبيد اهللا بن قيس الرقيات
ــا   زودتْنَـــا رقَيـــةُ األحزانَـ

 

َ )2(يوم جازتْ حمولُها سـكْرانا       
 

  :وورد في حشوها قوله
ــشَيع األظْعانَــ   ــٍد ي ــْل ِلقَنْ   اقُ

  
  طَاَل مـا سـر غَيبنَـا وكَفَانَـا         

 

  :ومنه قول عبد اهللا بن سلمة الهذلي
  

  عفّت ذاتُ ِعرٍق عصلُها ِفرئامهـا     
 

  )3( سـوامها  فدهناؤها وحشٌ وأجلى   
 

  :وورد بعد المطلع قوله
  

  على أن مرسى خَيمٍة خَـفَّ أهلُهـا    
 

 طحهـا      بأبيهـاتَ عامهِمحـالٍل و   
 

  ):أعشى همدان(  الرحمن بن عبد اهللا بن الحارثومنه قول عبد
  

  أال من لهم آخر الليـل منـِصب       
 

  )4(وأمٍر جليٍل فـادٍح لـي مـشَيبِ        
 

والمالحظ على تصريع شعراء الحركة الزبيرية أنه لم يكن معقدا وال مصطنعا متكلفـا، بـل               
عـي  شكيل التـصويري الطب   ا في الت  جاء طبيعيا متماسكا ومنسجما مع نسج البيت الشعري، وذائب        

  . للقصيدة ، مما أكسب القصيدة تصويرا فنيا موسيقيا مع التكرار في األلحان والنغمات 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .5قصيدة رقم : عبد اهللا بن الزبير األسدي )1(
 .12قصيدة رقم : عبيد اهللا بن قيس الرقيات )2(

 .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن سلمة الهذلي )3(

  .1 بن الحارث، قصيدة رقمعبد الرحمن )4(



  الطباق: رابعا 
قال الخليـل  : الباب الثالث من البديع وهو المطابقة: "عرف ابن المعتز الطباق في كتابه بقوله  

أبو سعيد فالقائل     وكذلك قال  ، يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد         -رحمه اهللا -
طابق بين السعة والـضيق    قد،تنا في ضيق الضمان لصاحبه أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخل      

  . )1("في هذا الخطاب
وهو أن يـصف الـشاعر       :"وأطلق قدامة بن جعفر على المطابقة بالتكافؤ ، فقال في تعريفه          
: متكافئين، والذي أريد بقـولي  شيئاً أو يذمه، أو يتكلم فيه بمعنى ما، أي معنى كان، فيأتي بمعنين            

السلب واإليجاب أو غيرها مـن       متقاومان، إما من جهة المضادة أو     : ضعمتكافئين، في هذا المو   
  :أقسام التقابل، مثل قول أبي الشغب العبسي

  حلو الشماِئل، وهو مر باسٌل         يحِمي الذمار صبيحةَ اإلرهاِق           
  .)2(تكافؤ: حلو ومر: فقوله

في أشعارهم ، محققين التوازن الموسـيقي      وقد أجاد شعراء الحركة الزبيرية استخدام الطباق        
 عبد اهللا الطيب حيث قال فـي        ،بين معانيهم حيث شاءوا ذلك، وقد خلص إلى هذا المعنى البديعي          

وذلك من أجل أن يوازن بين معنى سابق وآخر الحق، أو يقع موقعـه،         : "  طلب الشاعر للطباق  
  .)3(" كما تقع األيدي مكان األرجل في مشي ذوات األربع

  :وتعددت الصور التي وظف فيها شعراء الحركة الزبيرية الطباق ومن أمثلتهم على ذلك
  :قال السائب بن فروخ

  بعيـدات بــيٍن خيــركم لــصديقكم 
 

  )4(وشركُم يغـدو عليـه ويطْـرق       
 

  "شر " وبين " خير"فطابق الشاعر بين 
  :وله أيضا 

ــا ــه م ــصعباً إن   رحــم اهللا م
  باًويــد غــادرت ِحريبــاً ســلي

 

   ِفينــا كَريمــات كريمــاً وعــاشَ 
ــا  ــداً لئيم ــاد وغ ــاٍء فع   )5(ذا غن

 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .36: البديع )1(
 .147:  نقد الشعرقدامة بن جعفر، )2(

 .660: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )3(

 .3قصيدة رقم : السائب بن فروخ )4(

  .4قصيدة رقم : نفسه )5(



  :ومن الطباق قول جرير بن عطية
  صل أنـتَ ُأم العمـِر َأم تَـدع        أوا
 

  )1(أم تَقْطَع الحبَل ِمنهم ِمثَْل ما قَطعوا       
 

  " .تقطع " وبين " أواصل" فطابق الشاعر بين 
  ) :أعشى همدان( ومن أمثلة الطباق كذلك قول عبد الرحمن بن الحارث 

  لحى اُهللا أشـرافَ العـراق فـإنهم       
  :وفيها

  وقال لهم ذوقوا جنى مـا غرسـتم       
 

  هم شر قوٍم بين شـرق ومغـرب        
  

بــاٍن للعمــارة مخــر 2(بأال رب(  
 

   " .بمخر" وبين " بان" وطابق بين " المغرب" وبين " الشرق" فطابق الشاعر بين 
وأمثلة الطباق في شعر الحركة الزبيرية كثيرة ، لكننا نجدهم يبتعـدون فـي طبـاقهم عـن                  

كة واإلبهام، فجاء عفويا متشحا بوشـاح البـساطة          الركا وعناإلغراب والغموض في المعاني،     
  .واالتزان، مما أضاف إلى موسيقاهم نغمات جميلة أطربت اآلذان وشدت إليها األذهان 

  رد العجز على الصدر : خامسا
وهو، أن يـرد أعجـاز      : " وعن تعريفه ووظيفته يقول     " التصدير" وهو ما سماه ابن رشيق      

الـشعر إذا كـان كـذلك        لى بعض، ويسهل استخراج قوافي    الكالم على صدوره، فيدل بعضه ع     
رونقاً وديباجـة ويزيـده مائيـة        وتقتضيها الصنعة، ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة، ويكسوه        

 :وقد قسم هذا الباب عبد اهللا بن المعتز على ثالثة أقسام          : "وقال نقال عن ابن المعتز      .)3( "وطالوة
ما يوافق آخر كلمـة     : ت آخر كلمة من النصف األول، اآلخر      ما يوافق آخر كلمة من البي     : أحدها

  .)4( " ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه: من البيت أول كلمة منه، والثالث
وقد خال القسم األول من شعر الحركة الزبيرية بينما وجدت أمثلة على القسم الثاني والثالـث                

  :منها قول جرير بن عطية 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 ..5قصيدة رقم : جرير بن عطية )1(

 .2/3:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )2(

  .47 :  البديعوانظر ابن المعتز،.والصفحة نفسها وما بعدها : نفسه )3(
  
  
  



  أبحتَ حمـى تهامـة بعـد نجـدٍ        
 

ــستَباِح  ــتَ بم ــا شــيء حمي   )1(وم
 

  . إيقاعا موسيقيا بديعيا جميالمما أكسب البيت" أبحت " على " مستباح" فرد الشاعر لفظة 
  : وله كذلك 

  رأى الموت منا مـن يـروم قناتنـا        
 

   ابِن حمراء هـا    العجانِ فَغيرروم2( ي(  

 
" كأن البيت يدور على نفسه كالحلقة المتصلة تمامـا  " يروم " على كلمة " يرومها  " فرد كلمة   

ر من البيت الذي يعتمد على غيره       والبيت الذي يستطيع أن ينعطف على نفسه ويستقل باإلفادة خي         
  .)3(" لذلك انصرفت عناية العرب إلى البيت المفرد دون وحدة القصيدة ككل ... 

  :ومنه قول السائب بن فروخ
      تُمإذا استبقت يوماً قـريش خـرج  

 
  )4(بني أسٍد سكْتاً وذو المجد يـسبق       

 
  :ومنه قول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 

  ذ كُفِّنت وهـي حيـةٌ     عجبتُ لها إ  
 

        بجمن أعجِب  الع هذا الخطب 5(أال إن(  
 

  :ومثله قول سهم بن حنظلة
 ــه ــة ِإنَّ ــي ُأمي ــه بن ــصر اإلل   ن

 
  )6(من يعِطِه سيب الخالفَِة ينْـصرِ      

 
وأمثلة عديدة مشابهة تتكرر في شعر الحركة الزبيرية بهذا األسلوب، الذي أدى إلى تحـسين               

  .رة الشعرية وأكسبها موسيقى لفظية ، استحسنتها المسامع وتطربت لها اآلذان الصو
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .3قصيدة رقم : جرير بن عطية )1(
 .6قصيدة رقم : نفسه )2(

 .24: األسس الجماليةعز الدين إسماعيل،  )3(

 .3قصيدة رقم : السائب بن فروخ )4(

 .1م قصيدة رق: سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت )5(

  .1قصيدة رقم : سهم بن حنظلة )6(
  
  



  

  

  

  

  

  

  والخيال الصورة: رابعا                                 



ون هذا األمر إال لمن ـوره الفنية أمر ليس باليسير، وال يكـال شك أن إبداع الشاعر لص    
مية طُبع على فن الشعر وصياغته، وقد أدرك شعراء الحركة الزبيرية ما للتصوير من أه

للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم ، فكانت الصورة الفنية في شعرهم تصدر عن مضامين ورؤى 
لتصل إلى أسماع الناس بأبهى صورة بيانية ، كما .خاصة قصدوا إليها من خالل أدواتهم الفنية

  .)1( " وإنما الكلمات صور وعالمات وخلق مواثل ودالالت: " قال الجاحظ

، )2(" فعال وحركة قبل أن تكون شكال محددا وخطوطا وألوانا ثابتة ان: "     والصورة الفنية
وأبعد من هذا الحديث، فهناك من النقاد من فاضل بين الشعراء على حساب الصورة الفنية ، 

ه من الموروث الحضاري والديني والتاريخي ، وكيف قافة الشاعر فيها ، ومقدار ما وعاومدى ث
لصورة ، وهل أحسن وضعها في مكانها الذي يظهر براعته أظهر قدرته في التعبير ونسج ا

  .)3(فيها

  ماعالقة الصورة بالخيال؟:     والسؤال هنا

أما عالقة : "    يقول عبد المنعم الرجبي في دراسته لشعر صفين مقدما الخيال على الصورة
ن للهواء الخيال بالصورة، فعالقة التراحم والترابط، وحاجة الصورة للخيال كحاجة اإلنسا

ولننظر كيف ربط علي البطل بين الصورة  .)4(" والماء، فالخيال هو مادة الصورة وجوهرها 
كل تشكيل لغوي يستقيه خيال الفنان من معطيات : " والخيال معرفا الصورة الشعرية فقال 

 : وزميله متحدثا عن الخيال وكذلك قول عبد القادر أبو شريفة. )5(" الحواس والنفس والعقل 
وبذلك ما ...  يستطيع تشكيل صور من الطبيعة يعبر بها عن أفكاره – الخيال –وبهذه القدرة 

   .)6(نراه من صور متكاملة تفوق ما في الطبيعة ، ال تتأتى إال من إنسان قوي الخيال

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .3/132: الحيوان )1(
 .31: دراسات نقدية في النظرية والتطبيقمحمد المبارك،  )2(

 .22:  الصورة والبناء الشعريينظر، محمد حسن عبد اهللا، )3(

 .1975 ، رسالة ماجستير،جامعة القاهرة، 751:الشعر العربي في واقعة صفين )4(

 .30: الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري )5(

 .39: مدخل إلى تحليل النص األدبي )6(

      
  



والخيال ال يخلو من الصدق، أما التخيل ففيه جوانب         .. : " . وهناك من ميز بين الخيال والتخيل       
من المبالغة والوهم، وال بد من التخيل والخيال معا في الشعر، ألنه يبعث في النفس راحـة مـن       

 وعندما نتحدث عن الخيال ، يأتي المجاز ، فهو عنصر مهم وضروري             )1(. "عناء الحياة المادية    
تكييف لغوي هام للشعور الحقيقي بحيـث تبعـد   : " ال في الخيال، وقد عرفه مصطفى ناصف فق    

   .)2(" المسافة بين الشعور وما انتهى إليه في اللغة 
 غـذاء أن اإلنسان مضطر إلى الخيال بطبعه،محتاج إليه بغريزته،ألن منه          : "     وصفوة القول   

  . )3("الروحه وقلبه ولسانه وعقله، وأن اضطراره إليه جعله في نظره األول حقيقة ال خيا
     ومن أحسن استخدام المجاز في تعابيره ، كان أبلغ من استخدام الحقيقة وأحسن موقعا فـي                

غالبا ال يقصد بالخيال أكثر من استخدام المجاز ، فيقال عن الناس الذين             : " قلوب السامعين ذلك    
بـدون المجـاز وإن     فالشعر   . )4(" يستخدمون االستعارة والتشبيه أنهم تتوفر لديهم ملكة الخيال         

وهكذا القصيدة قد تعبر عن غرض نبيل صـادق  " كان موزونا إال أنه يكون جامدا ال حراك فيه        
   .)5(" ، وقد تكون ذات وزن صحيح من الناحية الفنية ولكنها مع ذلك تولد ميتة 

ـ             ال،      وقد وجدت أشعارا تقريرية كثيرة في شعر الحركة الزبيرية ، خالية من الخيال واالنفع
فجاءت باردة جامدة ، وربما عاد ذلك إلى ظروف ارتجـالهم الـشعر، أو النـشغال الـشاعر                  
المحارب بقتاله ، فسرعة الحدث خطفت منه اللمسة الفنية المتأنية ، وسارع إلى ذهنـه تـسجيل                 

لنتأمل قول أيوب البجلـي حينمـا جـيء بـرأس         . اللحظة مالمسا الحقيقة فيها أكثر من المجاز      
  :مروان بن عبد الملك مصعب أمام 

ــسى   ــصعباً وعي ــا م ــن قتلن   نح
                             وقد قتلنا

  
 منهم

ــسا    ــضر التبئي ــا م ــن أذقن   نح
 )6(رئيسا

     فهذا شعر منظوم ، يخلو من العاطفة والخيال، ويحكي به الشاعر الحقيقـة ، ولـو قرأنـا                  
  .ح ما أمامنا نثرا ال شعراالشعر رابطين بين أجزائه بحرف العطف الواو مثال، ألصب

     ولو تأملنا أرجوزة عبد اهللا بن رؤبة لوجدنا أنه يقول نثرا خاضعا للوزن ليس أكثر، وربط                
  :بين أجزاء المقاطع بحرف الواو العاطف ليستقيم له األمر، فقال

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .72: محمد زغلول سالم ، النقد األدبي الحديث ) 1(
  . 318: ة األدب العربيدراس) 2(
  .24: الخيال الشعري عند العربأبو القاسم الشابي، ) 3(
 . 309 : مبادئ النقد األدبيريتشاردز، ) 4(

 .105:الشعر كيف نفهمه ونتذوقهاليزابث دور، ) 5(

  .1قصيدة رقم : أيوب البجلي ) 6(



  لقد وجـدتُم مـصعبا مسـتـصعبا       
  حين رمـى األحـزاب والمحزِبـا      

  شَبى األعجــِم والمخَــشِّبا وخَــ
ــدربا   ــاِن والم ــدرب ذا البني   وال
  وابــن أبــي عبيــد المكَــذِّبا   

ــذِنبا  ــراشَ الم والم ئيبــس   )1(وال
 

 

وأيضا قول نصر بن عاصم الليثي ، فلما أصبحت األمور أمامه متداخلة ، وال بد لـه مـن                       
وى تقرير حقيقـي ،     ة ، إال أنها ال تعد س      إعالن موقف يسير عليه، فقال أبياتا من الشعر موزون        

  :  من الصورة والخيال فقال باهت فنيا، خال
  فارقتُ نجـدةَ والـذين تَزرقـوا      

وى النجـاريين قـد فـارقتُهم      وه  
   اآلذان الـذين تخيـروا     والصفر

 

ـ        يعة الكـذَّاب  وابن الزبيـر وِش
ــاب  ــر المرت ــة المتجب   وعطي
ــٍد وال بكتــاب   )2(دينــا بــال نَق

 
ن شعر الحركة الزبيرية ليس كله بهذه الصفة ، وسنرى ذلـك            تجنبا لإلطالة فحري القول إ        و

  .في أثناء حديثي عن الصورة ومواردها 
  وبين الطبيعة صلة رحم واشجة، فقد استمد  بين شاعر الحركة الزبيرية نإ:      وأقول أيضا 

صبحت مصدر حياته واستمراره،      من الجميل فيها، وظل يحنو عليها ويضمها إليه حتى أمادته 
  ولم  ينقطع دأب الشعراء عن  رعاية هذه  األم العظيمة  القادرة على  بعث  اإللهام  والمانحة 

              : ففي الشعر الجاهلي كانت  الطبيعة  بكل  مظاهرها  .للشاعرية في مختلف العصور األدبية
 والقمر والرياح   كالشمس  عناصر الطبيعة األخرىلصحراء برمالها ونباتها وحيوانها ، تعانقا

 خيالهم،  واألمطار، فتشكل  مورد الشعراء األساسي  الذي  يستمدون  منه  صورهم ، وينمون
   .ويصقلون إحساسهم الجمالي ويرتقون به فيبدعون أجمل القصائد

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .1قصيدة رقم : عبد اهللا بن رؤبة  )1(
  .1قصيدة رقم : م الليثينصر بن عاص )2(
  



مما سبق نستطيع تحديد الهيئة والشكل الذي جاءت عليه صورهم وأخيلتهم، فمن ناحيـة              
أخرى كانت قريبة من الواقـع الملمـوس، كقـدر    من ناحية كانت بعيدة عن التعقيد والتركيب، و   

سرعها قربا إلـى  قربهم من الوقائع الحربية التي كانوا يشاركون فيها، فتناولوا أسهل األدوات وأ        
  .قرائحم من أجل صياغتها بصورة سريعة ومعبرة 

وقد اختلفت الصورة الشعرية من شاعر إلى آخر ، كما تفاوتت قدرات الخيال عنـدهم،               
وما ذاك إال الختالف طبائعهم ونفسياتهم، وسرعة تحولها من جانب إلى آخر، وتلونهـا أحيانـا               

اث الحركة الزبيرية، وما رافقها من علو أحيانـا،         بألوان الطيف السياسي الذي دارت حوله أحد      
  .وهبوط أحيانا أخرى 

وأرى أن أعرض لصورة واحدة ، تناولها غير شاعر من شـعراء الحركـة الزبيريـة،      
لنرى اإلضافات التى أضافها كل شاعر لها، وكيف أن تلك الصورة تتنقل من التقليد إلى التجديد                

ى الصورة التي يريدها، ولنا أن نحكم على خيالهم من تلـك    تبعا لقدرة الشاعر في بسط خياله عل      
  .اإلضافات ، وإن كان اإلطار العام للصورة يبقى واحدا عند الجميع 

النـسر، الطيـر    يـشبه     وهو طائر   " العقاب  "والصورة التى سأعرض لها هي صورة       
 صورة األسد   مثل،  الجارح، وطالما احتاج شاعر الحركة الزبيرية إلي مثل تلك اإليحاءات البيئية          

  .،  وطائر العقاب مثال عليها .... ، والذئب، وصورة السحاب الهالك و
وأعرض لصورة العقاب البسيطة أوال في قول طفيل بن عامر بـن وائلـة، فـصورته                
بسيطة واضحة كثيرة االنتشار، خالية من اإلمتاع واإلثارة ، مكرورة وتقليدية، ومجال الخيـال              

  : فيه، ومن السهل القول فالن كفرخ العقاب، انظر إليه يقولفيها محدود ال حراك 
  ولكــن يحيــى كفــرخ العقــاب

 

   ــب ــه أزغَ ــش قوادم   )1(ري

 
لننتقل إلى صورة أخرى، لكنها مركبة متحركة، ولنا أن نتخيل الموقـف الـذي رسـمه                
 الشاعر لطائر العقاب، فالبعيث عندما استخدمها ليصور لنا هروب عبيد اهللا بـن ظبيـان مـن                

  :مصعب بن الزبير، جاءت موحية لنا بالحركة السريعة الخاطفة والمقرونة بالموت فقال 
  وقرت عقاب الموت منا بمـسلم     

 

  )2(فأهوت له ناباً فأصـبح ثاِويـا       
 

فاق الخيال الرحب الـذي وفرتـه لنـا         لفرق الكبير بين االستخدامين ، وآ     فلعلنا نالحظ ا  
  .بن عمرو صورة الموت المرسومة في صورة البعيث 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .12قصيدة رقم : طفيل بن عامر بن وائلة  )1(
  .1قصيدة رقم : البعيث بن عمرو )2(



    أما عبد الملك بن مروان ، فقد حلق في أفاق الصورة الفنية لطائر العقـاب ، ليجـسد نفـسه      
ـ              يـر  شاش الط مكانه، ويعتلي سماء المعركة ، ويلبس خصمه األكبر مصعب بن الزبير ريش خ

ة لخصمه معه، فتأتي الصورة أكثر تجديـدا، وأبلـغ تـأثيرا،       الضعيف ، في مواجهة غير متكافئ     
  .وأصدق تعبيرا ومالمسة للواقع الحقيقي 

     ولنا أن نتخيل شكل المواجهة بين الطائرين المرسومين في المعركة، ولو نظرنا إلى البيـت             
هصور الضاري، وتجسيد لمصعب بـصورة الـذئب        الثالث وفيه تجسيد للشاعر بصورة األسد ال      

صاعد الصورة، وتزداد   المغلوب على أمره أمام ذاك األسد، في قدرة واضحة تحسب للشاعر  لتت            
  : سرح الخيال ، وتتوسع اللوحة أمام راسمها ومتذوقها، انظر إليه يقولتركيبا ، في

  
  أتوعدني ولـم أر مثـَل يـوِمي       

  ب خـشاش طيـر    متى يلقَ العقا  
ــ ــذئاب ُأســتوع   د غــاٍبود بال

 

  خشاش الطير يوعدن العقابـا     
  يهتِّك عن مقاِتلهـا الحجابـا      

  )1(وأسد الغاِب تلـتهم الـذئابا     
 

  
وهكذا، فقد تنوعت الصور وتزركشت بألوان الشعراء الغاضبة، فحالهم الشعورية متألمة           

  .ورهم وأخيلتهم ومجروحة، وكانوا يعانون من القتال الدائم وعدم االستقرار كما هي حال ص
د استعانوا بالطبيعـة ليـشكلوا      أما مواد الصورة الشعرية عند شعراء الحركة الزبيرية فق        

 من موادها، فاختاروا لصورهم ألوانا من التشبيهات وأنماطا مـن االسـتعارات ، بـل       صورهم
مليئـة  وفطنوا للبديع ليحققوا من خالله الجمال والمتعة الفنية ، فجاءت أشعارهم لوحـات فنيـة            

  . بالفكر والفن ، في تناسق جمالي وفني عريق 
باألداة لـيعكس كـل مـا يريـد الفنـان أن يعبـر              : " والفن الشعري يتوسل به عامة      

وكيفية استخدامه للصورة ، وتركيبه للغة، تكون عوامل حاسمة في تفسير تراثـه األدبـي         ...عنه
   )2(" وتقويمه 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .1قصيدة رقم : ن مروان عبد الملك ب )1(
  .70: ديوان رفاعة الطهطاويطه وادي،  )2(
  
  
  
  



وإذا كان شعراء الحركة الزبيرية قد أفادوا من التشبيه واستخدموه ليـشكلوا صـورهم ،          
وليكون أداة طائعة تلين بين أياديهم كيفما شاءوا، فمن خالله أظهروا عالقة جديدة بـين شـيئين                 

  .للفائدة التي كانوا يرمون إليهايشتركان في أمور وصفات تحقيقا 
ولعل أحسن التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهـا،               

أن يكون من جهة أمر بين ال يحتاج فيه إلى تـأول            : " الجرجاني ذلك بقوله    عبد القاهر   ويفسر  
 الشبه محصال بضرب من     واألخر أن يكون  ... كتشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل        

التأول وهو الشبه الذي يحصل بضرب من التأويل واالشتراك في الصفة يقع مرة فـي نفـسها                 
إن أحد الشيئين مثل اآلخر في بعض       : " ويقول ابن سنان عن التشبيه       . )1(.... " وحقيقة جنسها   

  .) 2(" جوه المعاني والصفات ، ولن يجوز أن يكون أحد الشيئين مثل اآلخر في جميع الو
ثر صور شعراء الحركة الزبيرية على أساس التـشبيه المـرتبط بالمظـاهر             وتقوم أك    

المادية المحسوسة المنتزعة من الواقع، وأمثلة ذلك كثيرة في شعرهم منها قـول جـواس بـن                 
  :القعطل الذي شبه الخالفة بالناقة التي تعطي لبنها لصاحبها فيقول 

  ةُ لــم تَكُــنإن الِخالفَــةَ يــا ُأميــ
ــاِزمٍ  ــَأمٍر ح ــتكُم ِب ــذوا ِخالفَ   فخُ

 

ــدياها    ــِركُم ثَ ِلغَي رــد ــداً تَ   َأب
  )3(ال يحلــبن الملِْحــدون صــراها

 
لون بها لبيـان    ر من الطبيعة ال يقصدونها بل يتوص      ويأتي شعراء الحركة الزبيرية بصو    

  :الزبير األسدي المعنى الذي يريدون أن يصوروه فمن ذلك قول عبد اهللا بن 
  قتلتَ فتـى كانـتْ يـداه بفَـضِلهِ        
  أغر كضوِء البدِر صـورةُ وجِهـهِ      

 

  تَـسحاِن ســح العـارِض المتــصوبِ   
  )3(إذا ما بدا فـي الجحفَـِل المتكـسبِ        

 
  .فاستخدم الشاعر السحاب العارض للداللة على كرم مصعب المقتول 

 )4("تشبيهات كثيرة في بيت شعري واحد وألفاظ يـسيرة      أن تجمع   "ويستحسن بعض النقاد    
وقد جمع العديل بن الفرخ العجلي في صوره التشبيهية أكثر من تشبيه في بيت واحد ومن ذلـك                  

  : قوله 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .71: أسرار البالغة )1(
 .93 : كتاب سر الفصاحة ،دراسة وتحليل )2(

 .3قصيدة رقم :  األسدي عبد اهللا بن الزبير )3(

  .37 :نقد الشعرقدامة بن جعفر،  )4(
  



  
  معي كل مـسترِخي اإلزار كأنـه      

 

  )1(عبقَـرا إذا ما مشى من ِجن ِغيل ف  
 

ومثلما قامت بعض صورهم على التشبيه كذلك قامت على االستعارة ، ولالستعارة قيمـة    
لصورة جمـاال ، ويعـد غيـاب    بيانية في أنها تلمس ما يحيط بالطرف الغائب من صفات تزيد ا 

األسباب التي تضفي على االستعارة     " الطرف األول واالستغناء عن أحد طرفي التشبيه من أهم          
 وقد تعددت الصورة االستعارية في شعر الحركـة الزبيريـة بـين             )2(" عمقا وبعدا نفسيا وفنيا     

مـن المعنـى   لوحات، وصور جزئية ، واستخدم في كل منهما التشخيص والتجـسيد ، وخلـق           
المجرد كائنا حسيا يحس وينطق وينشر الحياة بدبيبها والحركة بقوتها في الجماد، ويشكل صورا              

  .قوامها اإلنسان والحيوان وغيرها من عناصر الطبيعة تنطق بالحياة والحركة 
  :ومن اللوحات التي زخر بها شعر الحركة الزبيرية قول أرطأة بن سهية 

 ىتَــشَكَّى قَلُوِصــي إلــيجالــو  
ــدها   ــه عن ــاً ل ــزور كريم   تَ

 

  تَجــر الــسريح وتُبلــي الِخــداما 
  )3(يــد ال تُعــد وتُهــِدي الــسالما

 
  .فذكر الشاعر عددا من صور االستعارة، فناقته تشكو ، وهي تزور وتهدي السالم 

وخالصة األمر ، ومن خالل النماذج السابقة على ما قيل في شعر الحركـة الزبيريـة ،        
 إسالمية ، وألفاظا سهلة معبرة، كما ألحظ اهتمام الـشعراء بفنـون             يأجد الشعر فيها يحمل معان    

البديع المختلفة، والتصوير والتشبيهات، وغيرها من المحسنات وعناصر الجمـال فـي الـنص              
  .األدبي، التي جاء بها الشعراء يعبرون من خاللها الموقف الشعري بصدق وإباء

ي التي نظم عليها شعراء الحركة الزبيرية شعرهم، فقد كانت متنوعة،           أما البحور والقواف  
وغير محصورة ببحر معين ، أو قافية محددة، وإن كانت قافية الراء والباء والـالم مـن أكثـر           

  .القوافي التي نظم الشعراء عليها أشعارهم
ر ها الشعراء في شـعرهم، خاصـة شـع        وظفإضافة إلى توافر المحسنات البديعية التي       

المديح عند من وصف حروب قادة الحزب الزبيري ضـد خـصومهم األمـويين ، إذ إن هـذه               
  .المحسنات زادت من نغمة القصيدة الموسيقية داخل القصيدة

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .1قصيدة رقم : العديل بن الفرخ العجلي  )1(
اآلداب البيروتية، ، مجلة العقل في الشعر بين التشبيه واالستعارة والرمزإيليا حاوي،  )2(

 .154: 1962ديسمبر، 

  .1أرطأة بن سهية، قصيدة رقم )3(



  
  
  
  
  
  

  الثاني القسم                 
  
  

  وتوثيقه الشعر جمع
   

  والتوثيق الجمع منهج *      
  

  ريةـالزبي ركةـالح شعراء*          



   الجمع والتوثيق منهج
نهج البحث ، فلعل من المفيد أن قبل أن أبدأ الحديث عن مقدمة الجمع والتحقيق ، وم

أستعرض أهم المصادر التي اعتمدت عليها في الجمع والتوثيق ، سيما وأنها قد تنوعت بين 
مؤلفات تاريخية ، وكتب أدبية ، ومع أن لكل منها اهتماماته ، إال أنها جميعا تناولت موضوعي 

ما يأتي عرض وفي. صدر أو ذاك من هذا الجانب أو ذاك ، وإن اختلف مقدار الفائدة بين هذا الم
  : الجمع والتوثيق مرتبة تاريخيارموجز ألهم مصاد

ففيه معلومات ) :  هـ 236ت (، لمصعب بن عبد اهللا الزبيري " نسب قريش " كتاب 
 عند غيره من المصادر التي توفرت لدي ، إضافة  إلى أنه قلما وردتهامة ، وأشعار نادرة 

ودورهم السياسي ، وعالقة عبد اهللا بن الزبير مع إخوته ، وكذلك أورد ما يفيد نسب آل الزبير 
  .عالقته مع باقي القبائل ، والمكانة التي حظي بها عندهم 

وهو من )  هـ 255ت (ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ " البيان والتبيين " وكتاب 
عاره ذات الصلة أقدم المصادر األدبية وجاءت الفائدة من هذا الكتاب جليلة وإن كانت أش

بالموضوع قليلة  ، لكنها كشفت للبحث جانبا مهما من جوانب شخصية عبد اهللا بن الزبير ، 
  .وبينت موقفه من إعالن البيعة ليزيد بن معاوية ، الذي تمثل بإعالن الحرب على معاوية 

هذا الكتاب ) :  هـ 256ت (للزبير بن بكار " جمهرة نسب قريش وأخبارها " وكتاب 
، إال أن ابن " نسب قريش " نسب قريش ، فقد اعتمد مؤلفه على كتاب :  استكماال لكتاب يعد

بكار أضاف له كثيرا ، مما أفاد الجمع والتوثيق ومطابقة الروايات ، أضف إلى ذلك كونه 
  .مصدرا ثانيا أصيال للنسب فيما يتعلق بآل الزبير 

فقد تناول هذا الكتاب جوانب  ) 256ت (للزبيربن بكار " األخبار الموفقيات "وكتاب 
عديدة من أحداث الصراع بين عبد اهللا بن الزبير من جهة وبين يزيد بن معاوية والحجاج من 
جهة أخرى مدونا ما رافق تلك األحداث من أشعار ، وصفت تلك المرحلة بشكل جيد ، أمكنني 

  . وبين المصادر األخرى االعتماد عليه في التوثيق وفي اختالف الروايات والموازنة بينها ،
فقد أورد ) :  هـ 282ت (ألحمد بن داود الدينوري " األخبار الطوال " وكتاب 

معلومات هامة تتعلق بدور عبد اهللا بن الزبير كزعيم للمعارضة في العهد األموي وخاصة زمن 
والية يزيد بن معاوية ، وذكر األحداث التي تتعلق بحصار الحصين بن نمير للكعبة ، 

المراسالت التي كانت بين يزيد وعبد اهللا بشأن البيعة ليزيد ، وما رافق ذلك من حركة شعرية و
  .، أفادت الجمع والتوثيق كونها تعتمد الترتيب الزمني لألحداث وفق عرضه لها 

فقد حفل هذا )  هـ 286ت (لمحمد بن يزيد المبرد " الكامل في اللغة واألدب " وكتاب 
دبية الوافرة ، ذات الدالالت التاريخية الهامة للبحث والجمع ، ويمكنني القول الكتاب باألخبار األ



ن هذا الكتاب قد رفدني بمعلومات واسعة ومفصلة عن حركة األدب التي رافقت الخالفة إ
  .الزبيرية ، وخاصة عالقة ابن الزبير بعماله ووالته 

وهو من ) :  هـ 279ت (ألحمد بن يحيى البالذري " أنساب األشراف "  وكتاب 
المصادر األساسية التي ما استغنى الجمع عنها في كل مراحله ، فقد تضمن الكتاب معلومات 
واسعة جدا تخص الدولة األموية ، وحياة عبد اهللا بن الزبير ، وأفرد لها قدرا كبيرا من كتابه ، 

اية عهد عبد اهللا بن تراوحت بين التسجيل التاريخي لألحداث، ِبدءاً بعهد معاوية ووصوال إلى نه
الزبير وخمود خالفته ، وبين التسجيل األدبي للمساجالت الشعرية والمواقف األدبية التي رافقت 
خالفة عبد اهللا بن الزبير، أضف إلى ذلك الشعراء الذين انضموا إلى تلك الفترة وما رافقها من 

  . أحداث 
فقد امتاز هذا الكتاب )  هـ328ت (البن عبد ربه األندلسي " العقد الفريد " وكتاب 

بغزارة مادته وحسن تبويبه ، وامتأل الكتاب بالنصوص األدبية التي كنت أبحث عنها ، وفصل 
الحديث عن وضع عبد اهللا بن الزبير ، والمكانة التي حظي بها ، وسجل كثيرا من المحاورات 

قضية والية العهد بعد والمناظرات األدبية التي كانت تعقد في مجالسهم ، كما فصل القول في 
معاوية وموقف عبد اهللا بن الزبير منها ، وسجل ما دار من مواقف شعرية ترافق تلك القضية 

  .وغيرها 
فهو من أوسع الكتب المؤلفة )  هـ 356ت (ألبي الفرج األصفهاني " األغاني " وكتاب 

دته إلى وفاته في األدب العربي ، وقد انفرد األغاني في الحديث عن ابن الزبير منذ وال
بالتفصيل ، وأفادني بمعلومات وفيرة عن بعض الشعراء وعالقتهم بعبد اهللا بن الزبير ، إضافة 
إلى ترجمته لكثير من الشعراء الذين رافقوا عبد اهللا بن الزبير ، والذين أبعدهم عنه ، وبيان 

  .أسباب ذلك في كثير من األحيان 
وهو من أبرز )  هـ 571ت ( بن عساكر لعلي بن الحسن" تاريخ دمشق "  وكتاب  

المصادر التي اعتمدت عليها في الجمع والتوثيق كونه تناول نسب ابن الزبير وأورد روايات 
عدة في هذا الشأن ، كذلك الدور السياسي النشط الذي اتبعه عبد اهللا بن الزبير زمن يزيد بن 

التي تناولها ، ذاكرا في أغلب معاوية ، وأورد مقطوعات وقصائد عديدة مرتبطة بموضوعاته 
  .األحيان عالقتها بالموقف السياسي والتاريخي المتعلق بها 

 وهناك مظان أخرى على درجة كبيرة من األهمية ،  أفادت الجمع والتوثيق ، إال أنها 
  .لم تقترب من أهمية الكتب السابقة من حيث غزارة المادة ، وأقدمية التأليف 

تب ، وكل الكتب األخرى التي رجعت إليها في الجمع لم تكن وأقول أيضا أن هذه الك
هي كل الكتب التي أرخت للحياة األدبية ، إذ إن اإلحاطة بكل مصادر األدب أمر عسير ال 
يمكن الوصول إليه ، وعذري في ذلك أنني بذلت الجهد المضاعف ، وأشعر أنه بمقدوري 



. ه على ما تعذر الوصول إليه بإذنه تعالى إضافة المزيد ، هذا وأتمنى أن يأتي يوم أقف في
وحسبي أني جمعت من الشعر الزبيري ما لم يلتفت إليه أحد من قبل، ممن درسوا هذا 

 تلك الفترة فقيرة بالنتاج األدبي  ال ترقى للدراسة والبحث ، بخالف ما تبين واعدوالموضوع ، 
 تلك الكثرة ، إذ أثبت أسعدتنيألخر لي أثناء الجمع ، وهالني كثرة ما جمعته ، وفي الجانب ا

. شيئا لم يكن مثبتا سابقا ، قد يكون له نفع كبير في الدراسات المقاربة له ، وهذا ما آمله
وأحسب أنني في جمعي هذا، قد أسهمت في إحياء تراث أدبي طوته بطون الكتب، فترة طويلة 

  .من الزمن، كان حقه أن يكون موصوال على مر العصور
ما سبق القول، الشعر كثير، وكذلك عدد الشعراء الذين دونوا الشعر، فكان من وك: إذا

الضروري أن أتّبع منهجا واضحا في تدوين الشعر وترتيبه، ولكي يكون ذلك، اتبعت المنهج 
  :التالي في التدوين

كل شعر لم ينسب إلى اسم محدد ، ( رتبت الشعراء ترتيبا هجائيا ، والشعراء المجاهيل  / 1  
، فقد وضعتهم في نهاية الشعراء المحددين بأسمائهم.... ) قال الشاعر ، وقالت قضاعة : مثل 

  .)104-1(  وجعلت لكل شاعر رقما ، من
بجانب العلم المراد (*) قمت بترجمة الشعراء ما أمكن ذلك ، وكنت أشير بعالمة  / 2  

  .ترجمته
يا حركاتها ، مبتدئا بحرف الحركة رتبت الشعر ترتيبا هجائيا حسب القافية ، مراع / 3  

  .أي السكون ، فالفتحة ، فالضمة ، فالكسرة في قوافي كل حرف : األضعف ثم األقوى
  .نهاية كل قصيدة، أو مقطوعة، ألشير إلى مصدر الشعر) 1(وضعت الرقم  / 4  
رقيم، الجمع وتوثيق الروايات وضعته تباعا أسفل المصدر الذي أخذت منه األشعار دون ت / 5  

: ، وهذا كله تحت عنوان " كتاب جديد"لتعني بجانب المصدر ) -: (شارة اإلواكتفيت بوضع 
  .الروايات واختالف التوثيق

وازنت بين الروايات واختالفها ، وكنت أثبت الرواية الكاملة في المصدر ، دون النظر  / 6  
، وأكملت دون بعض أبياتهاإلى األقدمية الزمانية ، وذلك ألن همي أخذ القصيدة كاملة ، 

   . من أكثر من مصدر ، إذا لم تكن كاملة فيه- أحيانا–القصيدة الواحدة 
 ، أتبعته الشعر على ضوء: أسفل كل قصيدة أو مقطوعة ذكرت المناسبة ، تحت عنوان  / 7  

شروحات للمعاني الصعبة ، ورجعت في ذلك إلى لسان العرب وتاج العروس ، ما أمكن ذلك 
  . اللغة عجماتا من موغيرهم

  ذكرت بحر كل قصيدة، أو مقطوعة، أو بيت  / 8  
: جعلت لكل بيت من الشعر رقما ، اعتمدت عليه في الشرح ، وفي التوثيق ، مثال  / 9  

:  ، فقسمت الهامش إلى ثالثة أقسام هي 7-1من : قصيدة فيها سبعة أبيات تحمل األرقام 



وفيه كل كلمة مشروحة تحمل رقم البيت الذي أخذت منه   : الشعر على وضوء ، األعالم ترجمة
  .وكل رقم فيه يشير إلى رقم البيت أعاله في القصيدة  : الروايات واختالف والتوثيقوهكذا ، 

حاولت أن أجعل التوثيق وافيا بقدر ما أسعفتني المصادر التي بين يدي، وقد قابلت بين  /10  
، واكتفيت بذكر اسم الكتاب فقط في المقابالت بيتالروايات وذكرت الخالف في رواية كل 

  .الشعرية والتراجم ، بينما ثبت اسم المؤلف مع كتابه في توثيق الشعر وفي الدراسة 
     وبعد ، فإني أرجو من اهللا التوفيق والسداد ، وآمل أن أكون قد اهتديت إلى بعض الحق 

ء غامض ، وكشف مجهول ، هذا ووفقت إلى جوانب من الصواب ، وأكون قد أسهمت في جال
  .وباهللا التوفيق 
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  قـــــال الـــــشاعر .101
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-1-  
  )*(أرطأة بن سهية

  :قالها مهنئاً مروان بن الحكم لما قَصد الجيوش إلى عبد اهللا بن الزبير لمحاربته

  ]متقارب ال[ 
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

 

  تَشَكَّى قَلُوِصـي إلـي الـوجى      
ــدها  ــه عن ــاً ل ــزور كريم   تَ
  وقَــلَّ ثوابــاً لــه أنَّهــا   
  وسادتْ معـداً علـى رغْمهـا      
  جِعلْتَ على األمِر فيـه صـغاً      
ــا   ــوفَ فقاتلْتَه ــتَ الزح لَِقي  
ــا  ــى تن ــوانس حت ــشُقُّ القَ   تَ
ــٍل ســا هــى م ــتَ عل عبقاًنَز  

ـــلطانَهاُهللا س فـــزاد لَـــك  
 

  تَجر الـسريح وتُبلـي الِخـداما       
ــِدي الــسالما وتُه ــدال تُع يــد  
ــا ــاً فعام ــواِفي عام ــد القَ   تُِجي
  قُريشٌ وسـدتَ قريـشاً غُالَمـا      
  فما زال غَمزك حتـى اسـتقاما      
  فجردت ِفيهن عـضباً حـساما      
  ل ما تحتها ثم تَبـِري الِعظَامـا       
ــا  ــزع إالّ تَمام ــا زادك النَّ   فم

  )1(وزاد لك الخيـر منـه فَـداما    
 

_____________________________  
هو أرطأة بن زفر بن عبد اهللا، كنيته أبو الوليد، كان من أحد بطون عبس، وسهية أمه، فنسب                (*) 

 والهجاء، توفي فـي سـن       إليها، ولد قبل اإلسالم، وكان معروفاً في العصر األموي بشعره في المديح           
: ، األغـاني   377:  للمرزباني   ، الموشح  529/ 1 :الشعر والشعراء . هـ أو بعد ذلك   86متقدمة سنة   

 جمهرة  .8/3 تاريخ دمشق   ،  204-1/203:  ، اإلصابة 350-8/348: ، الوافي بالوفيات  13/29-44
  8/3: ، تاريخ دمشق252: أنساب العرب

  :ضوء على الشعر
وجع يأخذ اإلبل في أرسـاغها وأيـديها     :  الوجى . مادة قلص   :  اللسان    الشابة، الناقة: القلوص/ 1

جمع خَدمة وهي السير الغليظ المحكم مثل الحلقة يشد في رسغ           :  الِخدام . مادة وجا   :  اللسان   وأرجلها،
  .مادة خدم : ، اللسان البعير
  .مادة صغى :  ، اللسان الميل: صغا/ 5
  .مادة عضب :  ، اللسان ف القاطع، وِصفَ بالمصدرالسي: عضباً حساماً/ 6
  .مادة قوس :  ، اللسان وهو أعلى بيضة الحديد. جمع قوس: القواس/ 7
  . جريتَ: نَزعتَ/ 8



  :التوثيق واختالف الروايات
  .36-13/35: األغانياألصفهاني،  ) 1 ( 
 حسب ترتيبه لها وروايته تطابق /9/ 7/ 8/ 4/ 3/ 2/ 1ذكر األبيات  8/348 : الوافي بالوفيات -

  .رواية األغاني

______________________________  

-2-  
  (*)إسماعيل بن محمد

  )السيد الحميري(
)1(  

  :قال يعرض بامرأة زبيرية ويهجو من خاللها عبد اهللا بن الزبير

  ] المتقارب [
1/  
2/  
3/ 

ــة   ــى بغل ــزفّ عل ــا تُ   أتتن
ــذي  ــات ال ــن بن ــةٌ م بيريز  

ــى  ــزفّ إل ــدٍ تُ ــٍك ماج    مل
 

  ــه ــا قُبـ ــوق ِرحالتهـ   وفـ
ــه  ــن الكعب ــرام م ــلَّ الح   أح

  )1(فال اجتمعـا وبهـا الوجبـه      
 

_____________________________  
هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري، شاعر إمامي متقدم، يعد من أكثر النـاس                 (*) 

  .هـ173ي مدحهم وذم غيرهم، ومات نحو شعراً، كان يتعصب لبني هاشم تعصباً شديداً وأكثر شعره ف
  .1/322: أعالم الزركلي . 173. 6/218: األغاني

  :ضوء على الشعر
كان السيد الحميري يوماً باألهواز، فمرت به امرأة من آل الزبير تُزف إلى إسماعيل بن علي بـن              

  .عبد اهللا بن عباس فسأل عنها من تكون، فنُِسبتْ له، فقال فيها قوله
  .219-218 / 6 :األغاني

  .يعني عبد اهللا بن الزبير: أحل الحرام / 2
  .218 / 6: األغاني. إشارة إلى إسماعيل بن علي بن عبد اهللا بن عباس: ملك ماجد/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .137: ديوان السيد الحميري الحميري، ) 1(



  ذكر األبيات وروايته . 219-218 / 6: األغاني-
   )مرت تزفّ/ ( 1

=======================  
) 2(  

  :وقال يعرِّض بعبد اهللا بن الزبير وأبيه في واقعة الجمل

  ] الوافر [
1/  
2/  
3/ 

ــا  وهتُمعايــاِهٍر ب ــةُ ظَ يعبو  
ـ           اوقَد قَـاَل اإللـه لَهـن قَرنَ

  ِبيـبٍ يسوقُ لَها البِعير أبـو خ     
 

  على اإلسـالِم ثُـم نَقَـضتُموها       
ــر ــا قَ ــافَم   ت وال أقْررتُموه

ــيرتُموها ــِه إذْ س ــيِن أبي   )1(ِلح
 

  : ضوء على الشعر
قال السيد الحميري هذه األبيات ، مخاطبا من خرج لقتال أمير المؤمنين ، علي كرم اهللا وجهه ، في 

  455: واقعة الجمل ، ديوان السيد الحميري 
  ليا ، ثم خرجا عليه ،يشير البيت األول إلى طلحة والزبير الذين بايعا ع/ 1
إشارة إلى عائشة أم المؤمنين التي خرجت مع طلحة والزبير لقتال علي  بدافع منهما ومن عبد      / 2 

  .اهللا بن الزبير 
  عبد اهللا بن الزبير ،  : أبو خبيب / 3

  : التوثيق واختالف الروايات
  455: ديوان السيد الحميري الحميري، ) 1(

______________________________  

-3-  
  (*)إسماعيل بن يسار

)1(  
  : یمدح عبد الملك بن مروان ، بعد أن كان منقطعا إلى آل الزبیر

  ] الطويل [
  وِللماء ممنوعاً من الحائم الـصِدي     أال يا لَقَـومي ِللرقـاد المـسهدِ         /1



2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  
10/ 

  وِللحال بعد الحال يركبها الفتـى     
  وِللمرء يلْحى في التصابي وقبلَه    

  ِب سلْمى وحبها  وكيف تَنَاِسي القَلْ  
  إليك إمام النّاِس من بطن يثْـِربٍ      
  رحلْنا ألن الجود منـك خليقـة      
  ملكتَ فِزدتَ النّاس ما لم يـِزدهم  
  وقُمتَ فلم تنقُض قـضاء خليفـةٍ      
  ولما وِليتَ الملْك ضاربتَ دونـه     
  جعلتَ ِهشَاماً والوليـد ذخيـرةً      

 

  وللحــب بعــد الــسلوة المتَمــرد
  صبا بالغواني كُـلُّ قَـرٍم ممجـدِ       
  كَجمِر غَضى بين الشَّراسيف موقَدِ    
  وِنعم أخو ذي الحاجـة المتَعمـدِ      
  وأنَّك لم يـذْمم جنابـك مجتَـِدي       
  إمام من المعروف غيِر المـصردِ     
  ولكن بما ساروا من الفعل تقتـدي      

   تـأتلي خيـر مـسنَدِ      وأسندتَه ال 
  )1(وِليين للعهـد الوثيـق المؤكَّـدِ      

 
_____________________________  

هو إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تميم بن مرة، وكان منقطعاً إلـى آل الزبيـر، فلمـا              (*) 
. فاء من بعده  أفضت الخالفة إلى عبد الملك بن مروان وفد إليه مع عروة بن الزبير ومدحه، ومدح الخل               

  .1/329: ، أعالم الزركلي 420 -400 / 4: األغاني .  هـ130مات نحو . عاش عمراً طويالً

  :ضوء على الشعر
  .مادة قرم ، جمعها قروم: اللسان . السيد العظيم: قرم/ 3
  .مادة شرسف: تاج العروس.أطراف أضالع الصدر: شراسيف/ 4
  .مادة صرد: اللسان. أعطاه عطاء مقطعاً. المقطع: المصرد/ 7

  :التوثيق واختالف الروايات
  .413-412 / 4: األغانياألصفهاني، ) 1(

______________________________  

-4-  
  (*)اُألقَيبل بن ِمشهاب القيني

)1(  

  ] الطويل [
  من اَألمِر ما ُألِفيتُ تَعذُلُني نَفْـسي         لَعمر أبي الحجاِج لو ِخفْتُ ما َأرى        /1



2/  
3/  
4/  
5/ 

  بلَنـا فلَم َأر جيشاً غُـر ِبـالحج قَ       
      هـتورمـي سِت اهللا نَرينا ِلبجخَر  
        لَفْنَا له يوم الثَالثـاء ِمـن ِمنـىد  
  فِإال تُِرحنا ِمـن ثَقيـٍف وملِْكهـا       

 

  ولم َأر جيشاً ِمثْلنا غَير ما خُـرسِ       
  وَأحجاره زفْن الوالِئد في العـرس     

  صدِر الفيِل لَيس ِبذي رأس ِبجيش كَ 
  )1(نُصلِّ َألياِم السباِسِب والـنْحسِ    

 
_____________________________  

هو األقيبل بن نبهان بن خنف، من بني القين بن جسر، من قضاعة، شاعر إسالمي اشتهر في     (*) 
بن الزبير، وهجا الحجاج،    أيام يزيد بن معاوية، ثم كان مع الحجاج بن يوسف، حين خرج إلى عبد اهللا                

فطلبه وهرب، وأمنه عبد الملك بن مروان، وكتب إلى الحجاج أال يعترض له، صرعته ناقته في بعض                 
: تـاريخ دمـشق  ، 27: المؤتلـف والمختلـف   . هـ 85أسفاره فمات، وكان أسود اللون ،  مات نحو      

  .2/6: ، أعالم الزركلي9/197

  :ضوء على الشعر
ج حين خرج إلى عبد اهللا بن الزبير، وأنكر هذا الخروج على الجيش وهـم                كان األقبيل مع الحجا   

خرس ال يتكلمون وال يحتجون، ويذكر أن عبد الملك بن مروان كان قد حذره الهيثم بن األسود النخعي                  
أوص هـذا  : يا أميـر المـؤمنين  : ، وما قد يفعله بالكعبة، ومما قاله له)يعني الحجاج(من الغالم الثقفي    

 الثقفي بالكعبة، ومره أال ينفر أطيارها، وال يهتك أستارها، وال يرمي أحجارها، وأن يأخذ علـى               الغالم
، وتنبه عبد الملك بن مروان لذلك لكنه ....حتى يموت فيها جوعاً . ابن الزبير بشعابها وفجاجها وأنفاقها

 يكثر عـدده وعدتـه      عدل عن رأيه وأرسل إلى الحجاج بغزو ابن الزبير ويفعل ما يشاء خوفا من أن              
   117 / 7: أنساب األشراف .وسالحه،      فلما رأى الشاعر البيت يرمى بالمنجنيق أنشأ يقول الشعر 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .117-116 / 7:  أنساب األشراف  البالذري، )1(
  :  وروايته 5 / 1: ذكر البيتين  : 27:  المؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء -

  .) ما خفت ما أرى  ( /1  
  .) أسح أليام / ( 2  

  : وروايته 4 / 3 / 2:  ذكر األبيات 7/62 : الحيوان -
  .) كلهم خرس....... فلم /  ( 2  
  .)بأحجارنا تهب الوالئد للعرس .........دلفنا لبيت /  ( 3  
  ) .ليس له راس ..دلفنالهم /  ( 4  

_____________________________  



-5-  
  )*(نيمأنس بن ز

)1(  
  :ناصحاً عبد اهللا بن الزبير

  ]الكامل [ 
1                                                                                                           /
2/  
3/ 

  أبلغ أمير المؤمنين رسـالةً    
   الفتاة بألف ألف كامل    ضعِب

  لو ألبي حفص أقول مقالتي    
 

   يريـد خـداعاً    من ناصـح لـك ال      
  وتبيــت قــادات الجيــوش جياعــاً

ــثُّ ــا أبوأب ــتك م ــامثث   )1( الرتاع

 
_____________________________  

، دؤل، رهط أبي األسود الدؤلي، وكان أعـور  الهو أنس بن أبي أناس بن زنيم، من كنانة من       (*) 
: صيدة لـه، األغـاني     ومدحه في ق   صلى اهللا عيه وسلم،     ناس شاعر شريف، عاصر النبي      أوأبوه أبو   

  .473/ 6: ي خزانة األدب للبغداد ،9/417: الوافي بالوفيات ،741/ 2: والشعراء ، الشعر16/163

  :ضوء على الشعر
لما تزوج مصعب بن الزبير من عائشة بنت طلحة، وسكينة بنت الحسين، وأمهر كل واحدة منهمـا          

  .يرحاً ومرشداً لعبد اهللا بن الزباصدرهم، فقالها نألف ألف 

  :التوثيق واختالف الروايات
، وقد نسبه مرة إلى الشاعر أنس ومرة إلى ابن          3/357ج: ، و 16/164: األغاني األصفهاني،   )1(

  .همام السلولي واألول أثبت حسب ما تبين لي من المصادر المختلفة
  . 741/ 2: الشعر والشعراء-
  ".سادات" "قادات" بدل /2  
  . واقض شأن حديثكم الرتاعا/3  
  .71: نوادر المخطوطات-
             .سادات بدل قادات/ 1
  .وأبثه ما قد رأى ألرتاعا: عجز البيت/ 3
  .7/19: أنساب األشراف-
  .من ناصح ما إن يريد متاعا: عجز البيت/ 1
  ).رتاعاشاهدته ورأيته ال      فلو أنني الفاروقُ/ (3             .الرواية نفسها/ 2

    



_____________________________  

-6-  
  )*(أيمن بن خريم األسدي

)1(  

  ]الوافر [ 
1/  
2/  

 

  كأن بني أميـة يـوم راحـوا       
ــردتجشــماريخ ال ــال إذا ت   ب

 

     ي عـن منـازلهم ِصـرارروع  
ــار ــا الِقط ــا وجادتْه   )1(بزينته

 

_____________________________  
 المكانة عند عبد العزيـز بـن   هو أيمن بن خريم بن فاتك من بني أسد، شاعر، كان من ذوي       (*) 

:  الشعر والشعراء . هـ80مروان بمصر، ثم تحول عنه إلى أخيه بشر بن مروان بالعراق، توفي نحو      
تاريخ  ،346: ، الموشح للمرزباني9/30:  ، الوافي بالوفيات  187 / 3:  ، تهذيب ابن عساكر      548/ 1

  .35 / 2: أعالم الزركلي  ، 10/37: دمشق

  :ضوء على الشعر
  .قالها لما أجلى ابن الزبير بني أمية عن الحجاز

  :اسم جبل قال جرير: صرار/ 1
   )حتى يزول عن الطريق صرار  إن الفرزدق ال يزايل لؤمه( 

: هي بئر على ثالثة أمياٍل من المدينـة، وقيـل         : حتى أتينا ِصراراً، قال ابن األثير     :  وفي الحديث 
  . مادة صرر:  اللسان .موضع
  .رؤوسها وأعاليها: وشماريخ الجبال: رؤوسال: شماريخ/ 2
  .مادة قَطَر: اللسان. جمع قطر وهو المطر:  القطار-

  :التوثيق واختالف الروايات
  . 1/37:  األغاني  األصفهاني، )1( 

=======================  
  
  
  



) 2(  
  :وقال رافضاً قتال عبد اهللا بن الزبير

  ]الوافر [ 
1/  
2/  
3/ 

   يـصلي  ولست مقاتالً رجالً  
  له سـلطانه وعلـي إثمـي      

  ل مسلماً في غير شـيءٍ     تُأأقُ
 

  آخَ لطاِنعلى س ـ    ر   يِشر مـن قُ
   وطـيشِ  معاذ اهللا مـن جهـلٍ     

  )1(ييِش ع ي ما عشتُ  فعفليس بنا 

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
ذ هذا المال فقاتل    إن أباك وعمك كانت لهما صحبة، فخ      : قال عبد الملك بن مروان أليمن بن خريم       

  .فخرج وهو يقول الشعر. ابن الزبير، فأبى، فشتمه عبد الملك

  :التوثيق واختالف الروايات
  9/31: الوافي بالوفياتابن خلكان،  ) 1( 
  5/150:  العقد الفريد-
  معاذ اهللا عن سفٍه وطيش/ ..............2
  .غير مذكور فيه/ 3
  اية نفسها بالرو2،1:  ذكر البيتين 2/362:الزهرة-
  : ذكر األبيات وروايته549/ 1:الشعر والشعراء  -
  )معاذ اهللا من سفه / ( 2
  )وأعيش حيا / (3

=======================  
) 3(  

  :وقال لما طلب منه عبد الملك قتال ابن الزبير 

  ] الرمل [
1/  
2/  
3/ 

ــاً  ــاً بينـ ــة هيطـ   إن للفتنـ
ــانتهز   ــاء ف ــان عط ــإذا ك   ف
ــانُ  ــدها فُرسـ ــا يوقـ   هاإنمـ

ــدلْ   ــا يعت ــَل منه المي ــد يوفر  
  وإذا كـــان قتـــاٌل فـــاعتزْل

  )1(حطَب النـار فَـدعها تَـشْتَِعلْ      



  

  :ضوء على الشعر
طلب عبد الملك بن مروان بن الحكم من أيمن بن خريم قتال عبد اهللا بن الزبير، وأعطاه ماالً على                   

  .5/150: العقد الفريد. فرفض قتاله، ورفض المال معه. ذلك
  ).هيط(مادة : اللسان. الشر والجلبة:  هيطاً/1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .5/150: العقد الفريدابن عبد ربه، ) 1(
  : ونسبها إلى أبي دهبل وروايته2/3: ذكر البيتين. 7/150:  األغاني-

  ؟وإذا ما كان خوف فاعتزل   فإذا ما كان أمن فأتهم/ 2  
  .........)فتنة يشعلها روادها / (3  

  : ذكر األبيات وروايته1/548:  الشعر والشعراء-
  .)فرويد الميط منها تعتدل/ (1  
  .)فأتهم/ (2  
  ).إنما يسعرها جهالها/ (3  

  

______________________________  

-7-  
  )*(أيوب البجِلي

)1( 

بد الملك  وقتلهما، ثم أتى ع)*( على مصعب بن الزبير وولده عيسى)*(لما شد عبيد اهللا بن ظبيان
  :بن مروان برأسه

  ]  الرجز [
1/  
2/ 

ــسى  ــصعباً وعي ــا م ــن قتلن   نح
                            وقد قتلنا

  
 منهم

ــسا   ــضر التبئي ــا م ــن أذقن   نح
 )1(رئيسا

_____________________________  
ـ           (*)  نهم الكثيـر مـن الروايـات       أيوب البجلي محدث روى عنه أبناؤه يحيى، وجرير، وُأخذ ع

  .126 / 2: األغاني. شعارواأل



هو عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان التميمي العائشي، كان شجاعاً فتاكاً، وكان مقرباً من عبد الملك              (*) 
: الطبـري . بن مروان، وهو الذي قتل مصعب بن الزبير وحمل رأسه إلى عبد الملـك بـن مـروان             ا

  .2/23:  اإلمامة والسياسة.6/153-154
بن الزبير بن العوام، أمه فاطمة بنت عبد اهللا بن السائب، قتل مع أبيـه               هو عيسى بن مصعب     (*) 

  .لهتوقد افتخرت ربيعة بق ، بِمسكن، وقد كان عرض عليه األمان فرفض
  . 156/ 2 :، الكامل في اللغة واألدب366: جمهرة نسب قريش
   :ضوء على الشعر

أمه فاطمـة   (–وقال البنه عيسى    ، وهرب أكثر الناس عن مصعب، خرج          لما كان يوم مسِكن       
انج إلى نجائك، فإن القوم ال حاجة بهم إلى غيري، : يا بني) 417 نسب قريش –بنت عبداهللا بن السائب 

نظر الكامل فـي     وي 127 /5 معجم البلدان    :ال أحدث واهللا عنك أبداً، فقتل بين يدي أبيه          : يا أبتاه : فقال
 .2/155،156اللغة واألدب 

  :الف الرواياتالتوثيق واخت
  .560: األخبار الموفقيات  ابن بكار،  )1( 
  : وفيه بال نسبة2/156:  الكامل في اللغة واألدب  - 

  وابن الزبير البطل الرئيسا/ ...............1  
  عداً أذقنا مضر التئييسا    / 2  

   :رد الشعر في روايتين مختلفتينوي  367 :  جمهرة نسب قريش وأخبارها-
  وكم قتلنا مثله رئيسا    / ..............1  :األولى

  .ولم يذكر الرجز الثاني
  :أما الثانية

  . عمداً أذقنا مضر التئييسا      وابن الزبير األسد الرئيساً / 1   
  – وال أعرف مـن يقـصد بـشاعر ربيعـة            –منسوب إلى شاعر ربيعة     . 249:  نسب قريش   -

  :وروايته
  .م قتلنا قبله رئيساًوك  / ....................1       
  .يساالتبئدا أذقنا مضر مع/ 2   

______________________________  

  



-8-  
يث اليشكريِعالب(*)  

)1(  
  :قال يفتخر بقتل مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  

 

  سقينا بني العـوام كأسـاً مريـرةً       
  ما اكتـسبت أيـديهم وصـدورهم      ِل

  حرب عنهم إذا ما رجوا أن تَخمد ال     
  ِبفتيان حـرٍب لقحوهـا فأصـبحت      
        موقاً بهـا قـد تـسوءهأقمنا لهم س  

 

ــرِت  كَّرةً أمــست علــيهم َأمــسم  
  مرينا لهـم حربـاً عوانـاً فَـدرتِ     
ــا فاســتعر ــم نيرانه   ِتشــببنا له

  أصابت بني العوام حتـى أضـرتِ      
  )1(وقد نجت منها قـريشٌ وهـرتِ      

 
_____________________________  

ن كعب بـن  هو البعيث بن عمرو بن ود بن زيد بن مرة بن سعد بن رفاعة بن غنم بن حبيب ب   (*) 
  544: أخبار الموفقيات.يشكر

  :ضوء على الشعر
ـ      ـ الشعر دون مناسبة وواضح أن الشاعر يهجو آل الزبير ويفتخر بما فعله قومه فـيهم وِم هم ِلتْن قَ

  .مصعباً

  

  :التوثيق واختالف الروايات
  545-544: أخبار الموفقياتكار،  ابن ب)1(

=======================  
) 2(  

  :وقال

  ] الطويل [
1/  

  
  الهـواري أن تكُـن تواليـا      وهم     ولما رأينا األمر نكْساً صـدوره     



2/  
3/  
4/  
5/ 

     ـهقيمـَبرنا ألمر اهللا حتى ي ص  
  ونحن قتلنا مصعباً وابن مصعبٍ    

 ت عقاب الموت منا بمـسلم    وقر  
  يداٍن بكـأس رِويـةٍ    سقينا ابن سِ  

 

  ولم نرض إال ِمـن أميـة واليـا        
  ي اليمانيــاأخــا أســٍد والمــذحج

  فأهوت لـه نابـاً فأصـبح ثاِويـا        
  )1(كَفَتْنَا، وخير األمر ما كان كاِفيا     

 
_____________________________  

   ضوء على الشعر 
رطته، فأتي مطرف بالنابىء بن ه شدان الباهلي أحد بني جئارولى مصعب بن الزبير مطرف بن سي 

زياد بن ظبيان ورجل آخر معه، فقتل النابىء بأمر مصعب وضرب الثاني بالسياط وتركه، فجمع عبيد                
اهللا بن زياد بن ظبيان جمعا وخرج يريد المطرف فعاجله فطعنه وقتله، فبعث مصعب ابن مطرف فـي       

.  معه فقال البعيث األبيات بعد مقتل مصعب    طلبه فلم يلحقه، ولحق ابن ظبيان بعبد الملك، وقاتل مصعبا         
  .7/20: ، أنساب األشراف6/160: تاريخ الطبري

  21/25: ، نهاية األرب في فنون األدب19/134:األغاني. شتريعني ابن األ: أخا أسِد  /   3
 هو مسلم بن عمر الباهلي، كان من صنائع معاوية وابنه يزيد وكان في ذاك اليوم فـي   -:مسلم  / 4
  3/67: مروج الذهب. مصعب فأتى به عبد الملك، وقد أخذ له منه األمانجيش 
نـسب  .مطرف بن سيدان الباهلي أحد بني جئارة ، واله مصعب شرطة العراق             : ابن سيدان    / 5

  284 /5: قريش 

  -:التوثيق واختالف الروايات 
  .6/160:   تاريخ،الطبري) 1(
  : وايته   ور3 / 2:   ذكر البيتين 19/141:  األغاني-

  .)نحن قتلنا ابن الحواري مصعبا        أخا أسد والمذحجي اليمانيا  / ( 2    
  .) فأهوت له ظفرا /   ( 4  

ونسبة األبيات عنده ليزيد بن الرقاع العاملي أخي الشاعرعدي بن الرقاع ، ويذكر أيضا أنها للبعيث 
  . اليشكري في الموضع نفسه 

  -:ا مرة للبعيث ومرة ليزيد بن الرقاع العاملي  وبزيادة بيت وهو نسبه532: األخبار الموفقيات -
            طواغيت هم كانوا الصناديد إذ بدت            نواجذ حرب تمطر الموت صافيا 

  :  وروايته لألبيات 
  .) والمذحجي اليمانيا ... ونحن قتلنا ابن الحواري مصعبا /  (  3  
  .) فأهوت له ظفرا /   ( 4  



 ذكر األبيات دون الرابع ونسبها ليزيد الرقاع في موضع ثم عـاد ونـسبها   5/21: اب األشراف    أنس -
  : للبعيث مع إضافة أبيات في الموقع المشار إليه وفيه 

  ). واألشتري اليمانيا / ( 3              
  . البعيث اليشكري: وقال عدي بن الرقاع، وقال:  بقوله7/97:  ثم عاد في 

______________________________  

-9-  
  )*(ابن أبي بور

  )*( بن الزبيرهللا اعبديرثي قال 

  ]الطويل [ 
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

 

  أألحق أم ال إن خيـر خيارنـا       
تهاداه ذؤبان العـشائر بينهـا      
  أطوداً منيعاً مشمخراً ممـرداً    
  علوتم به ِجذْعاً ليعـرف إنمـا   
  فلوال جـزاء اهللا كـالّ بفعلـه       

   عيناً مثل خيرنا   [....]فلله من   
 

  
 رايسف

  صريع على أيـدي العـداة ينَقَّـلُ       
ــلُ   ــذع مرقَّ ــأس ِج ــه بالق    ل
  رسا أصله بـاألرِض ال يتخلْخَـلُ      
  بيان الـذي يخفـى فـال يتأمـلُ        
ــلُ   ــتُم وهللا موئ ــاش وأودي   لع

  )1( عرفاء جيألُ   الناسِ قتيالً وهادىِ 
 

_____________________________  
  . عثر له على ترجمةلم أ: ابن أبي بور(*) 

  :ضوء على الشعر
  )ب مادة ذأ: ( تاج العروس . هم لصوصهم وصعاليك:  ذؤبان العرب :ذؤبان/ 2
  . بياض في األصل/ [....] 6

  . )مادة جال : ( الضبع ، لسان العرب :جيأل    

  :التوثيق واختالف الروايات
  .28/255: تاريخ دمشقابن عساكر،  ) 1 ( 

______________________________  



-10-  
  )*(بالل بن جرير

)1(  
  :يمدح عبد اهللا بن الزبير

  ]الكامل [ 
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  

 

  مر الزبير عليـك إذ يبنـي العـال        
  ولو أن عبد اهللا فاخَر مـن نـرى        
  قَــرم إذا مــا كــان يــوم نُفُــوِرِه

ـ      ا فـاتوك إذ جـاريتَهم     لو شئتَ م
ــراً بهــملكــن أتيــتَ لِّياً بــصم   

 

   ــا العي ــى نالت ــه حت ــاكفي   وق
ــموقَا  ةً وســز ــة ِع ــات البري   ف

ــجمعبيــريقا الزعليــك والــصد   
ــا  ــر حقيق ــسبِق المِب ــت بال   ولكن

  )1(ولقد ترى ونرى لـديك طريقـا      
 

_____________________________  
كان ابنـه بـالل   كان جرير أعق الناس ألبيه، و  :  أبناء جرير وأشعرهم، قال المدائني     أحدهو   (*) 

الكاذب من فعل بأمه كذا : " زافر، فراجع جرير بالالً بهذا الكالم، فقال باللاأعق الناس به، كان يكنى اب
يا :  فأقبلت عليه، وقلت له   - لم أذكر الكلمة ذاتها في النص لعدم أدبها وعدم مناسبتها في البحث            –" وكذا

أني أسمعها وأنا أقولها ألبي، رأى أبي في المنـام أنـه       فواهللا لك : قال جرير ! عدو اهللا أتقول هذا ألبيك؟    
قطعت له أربع أصابع من أصابعه فقاتل بني ضبة فقتلوا له أربعة بنين، ولبالل عقب منهم عمارة بـن                   

  .72 / 2 أعالم الزركلي ، 10/410:  تاريخ دمشق.472-471/ 1: اء الشعر والشعر. عقيل بن بالل

  :ضوء على الشعر
  مادة عوق:  اللسان .ب أحمر مضئ وهو مما يضرب به المثل في البعد واالرتفاعكوك: العيوق/ 1
  مادة سمق:  اللسان .عال وطال: سمق سموقا/ 2
  .الزبير بن العوام والد الممدوح، الحواري الصحابي: الزبير .السيد المعظم: القَرم/ 3

  .اموالد السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنه: الصديق   
  .الضابط للشيء: مِبر بالشيءال/ 4
  مادة صال :  اللسان .هو الثاني في حلبة السباق وقبلُه المجلِّي: المصلِّي/ 5

  :التوثيق واختالف الروايات
  156 /2: الكامل في اللغة واألدب المبرد،  ) 1( 



ر وهـو   نسب الشعر إلى بالل بن جري      ذكر األبيات برواية الكامل و      70 / 1 :الحماسة المغربية  -
عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبير، أبو بكر، القرشي،             : يمدح عبد اهللا بن مصعب، وهو     

أمير، شاعر، عهـ184( إلى مِّر.(  
وهذا يبين اختالف الممدوح بين رواية الكامل، ورواية الحماسة، وُأرجح مـا ذهـب إليـه كتـاب               

 ، بينما فضلت تثبيت الـشعر  مدوح عن عبد اهللا بن الزبيرالحماسة في نسبة الممدوح لتأخر المادح والم      
  .لعالقته المباشرة بموضوع الجمع 

______________________________  

-11-  
  )*(جرير بن عطية

)1(  
قال يمدح أيوب بن سليمان بن عبد الملك، ومعرضاً بابن الزبير وأخيه مصعب ضمن قصيدة 

  :ذا مطلعهاحوت اثنين وأربعين بيتاً من الشعر، ه

  ] البسيط [
1/  

  
2/  
3/  
4/  

 

       ـتَ تَجريـببرنَّـك إن جنْفَعهل ي  
  :إلى أن يقول

  لما رأيـتُ قـروم الملـِك سـاميةً       
  كانت لهم ِشيع طـارت بهـا فـتن        

   يجرهـا حِطـم    لـم مدتْ لهم غاية    
 

       ْل شبابك بعد الشَّيب مطلـوبه أم  
  

  طاح الخُبيبان والمكذوب مكـذوب    
 كما تطَي      يِح اليعاسـيبر فـي الـر  

  )1(إال استدار وعـضته الكالليـب     
 

_____________________________  
ة، أصله من بني كليب بن يربـوع     حزرهو جرير بن عطية بن الخطفي بن حذيفة، وكنيته أبو           (*) 

ـ 40-35(يعتقد أنه ولد في بداية خالفة علي بن أبي طالب           ). تميم( ريـر  كـان ج  . أو قبيل ذلـك   )  ه
برز جرير شاعراً فـي خالفـة   . واألخطل والفرزدق يكونون ثالوث شعراء الهجاء في العصر األموي    

معاوية، وقضى جّل شعره في مدح خلفاء بني أمية، كما عرف بنقائضه مع خصومه وخاصة الفرزدق                
ير قـال    جر كلهو جرير الشاعر وكفى، و    : واألخطل، والقول عن جرير كثير وحق فيه أن نقول عنه         

هـ 111(توفي جرير وقد ناهز الثمانين من عمره وذلك بعد سنة           . الشعر غيره يجب أن يلقب أو يكنى      
  ).هـ115 -



. 471/ 1:الـشعر والـشعراء   . 187: الموشح للمرزباني . 451-2/396: طبقات فحول الشعراء  
  .2/119: أعالم الزركلي. 37-1/36: خزانة األدب. 21/398: األغاني

  :ضوء على الشعر
  شـارح  .أراد بالخبيبين عبد اهللا ومصعباً ابني الزبير وكان عبد اهللا يكنى أبا خبيـب             : الخبيبان/ 2

  .1/348:  النقائض وذكر هذا. 2/350ج/1م: ديوان جرير 
  .  2/350.  به الدابة البطيئةنَخّستُن الكُالّب بالِمنخَس الذي وايشرح كاتب الدي/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .350 – 347/ 2ج/1م: ديوان جريرجرير،   )1( 
  . بالرواية نفسها ذكر البيت األول 5/110:   معجم البلدان -

=======================  
) 2(  

  :وقال يمدح عبد الملك بحضور الحجاج وعبد اهللا بن الزبير في أول وفادة له لعبد الملك

  ]الوافر [ 
  أتصحو بل فؤادك غيـر صـاحِ       /1

 :إلى أن يقول
ــالرواِح َ   عــشيةَ هــم صــحبك ب

 

2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

 

  أبحتَ حمى تهامـة بعـد نجـدٍ       
  لكم شم الجبـال مـن الرواسـي       
  دعــوتَ الملحــدين أبــا خُبيــٍب
  فقــد وجــدوا الخليفــةَ ِهبرِزيــا
  فما شجراتُ ِعيِصك في قـريشٍ     

 

ــستَباِح  ــتَ بم ــا شــيء حمي   وم
  وأعظــم ســيٍل معــتلج البطــاِح

ـ      فيتَ مـن الِجمـاحِ    جماحاً هل ش
  ألفَّ العيِص ليس مـن النـواحي      

  )1(ِبعشَّاِت الفُـروِع وال ضـواحي     
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
بل فؤادك يا ابن الفاعلـة، منكـراً   : تروي بعض الكتب أن عبد الملك لما سمع البيت األول قال / 1

، العمدة في محاسـن الـشعر       1/330: فسه، العقد الفريد  عليه هذا البدء في المدح مع علمه أنه يقصد ن         
  2/13: وآدابه ونقده

    .1/89: شارح الديوان. يريد عبد اهللا بن الزبير وقتله إياه، وغلبته على ما كان في يديه/ 2



ومن هـذا   . المخالف: والملحد. الخالف: والعياذ. العناد: عبد اهللا بن الزبير، الجماح    : أبو خبيب / 4
    .1/90: شارح الديوان . ألنه في ناحيةلحد القبر 

ألَـفَّ  . منبت خيار الشجر، ثم جعلوه مثالً ألصـل الرجـل         : العيص. نافذ في األمور  : ِهبِرِزي/ 5
التقابل، أي هم متقابلون    : النواحي. ملتف الشجر كثيفه، يريد عزه ومنعته في أهل بيته وأعوانه         : العيص

     .2/418: طبقات فحول الشعراء . غير متفرقين
  .1/91: شارح الديوان . الشجرة بادية العيدان ال ورق فيها: الضواحي. الدقيقات: العشَّات/ 6

  :التوثيق واختالف الروايات
  87 / 1ج/1م: ديوان جرير جرير،  ) 1 ( 
  ذكر صدر البيت األول وروايته: اللسان  -
  .أتصحو أم فؤادك غير صاِح ، مادة صحا / 1
  . 2/13: لشعر وآدابه ونقده  العمدة في محاسن ا- 
  .ذكرا البيت الرابع برواية الديوان نفسها  : 2/418:   وطبقات فحول الشعراء 8/73:   األغاني -
  .  ذكر البيت الرابع برواية الديوان نفسها 140 /7:  أنساب األشراف -
فحول الشعراء وكذلك طبقات ..... .وقد وجدوا  : ذكر البيت الخامس وروايته      73 /8: األغاني   -  

  ..... .وقد وجدوا :  وروايته 2/418: 
  ..... .  وما شجرات 2/418: طبقات فحول الشعراء.... .  وما شجرات 8/73: األغاني/ 6

=======================  
)3(  

  :مطلعها)  بيتا44ً(قال للفرزدق ومعرضاً بابن الزبير وأخيه مصعب في قصيدة طويلة 

  ]الطويل [ 
1/  

  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

 

  دا باجتماع الحي نقـضي لُبانَـةً      غَ
  :إلى أن يقول

  نـا أرى الطير بالحجاج تجري أيامِ    
ــه  ــد نبي ــت اهللا عه ــتَ لبي   رجع
 هزاد ــان ــِدر ورد ِبخَفَّ ــا مخْ   فم

  الحرِب مقِْدماً  في الحجاج بأمضى من 
  تصدى صـناديد الِعـراق لوجهـه      

 

ــدا  ــا غ ــضى لُبانَتُن ــسم ال تُق   وُأق
  

  يـر المـؤمنين وأسـعدا     لكم يا أم  
  وأصلحتَ ما كان الخُبيبـان أفـسدا      

     ر الزاجرين تَـوجإلى الِقرن زدار  
      فعـر عضهم هاب الِخيـاضداإذا ب  
  )1(وتُضحى له غُر الدهاقين سـجدا     

 



_____________________________  

  :ضوء على الشعر
  343 / 1: ض  النقائ .يعني مخافة الرقباء" ال تقضى لبانتنا غدا/ "1
 مصعب، وكان عبد اهللا لما أحرقت الكعبة نَقضها، ثم بناهـا            وهعبد اهللا بن الزبير وأخ    : الخُبيبان/ 2

وجعل لها باباً وأدخل الحجر فيها، وتذكر النقائض أنه فعل ذلك لحديث روته السيدة عائشة رضـي اهللا             
 عليـه الـسالم  عبة على بناء إبراهيم إلن عشت ألبنين الك : " قال صلى اهللا عليه وسلم   عنها عن الرسول    

/ 1: النقـائض  .بناها على بنائها اليـوم    ففلما قتل الحجاج ابن الزبير هدم الكعبة        " وألدخلن الِحجر فيها  
348.  

  .األسد: الخدر والورد/ 3
  .المعارك: الخياض/ 5

  :توثيق واختالف الرواياتال
  ن األصل الجزء الساقط م853 -2/852م: ديوان جرير جرير،  ) 1( 
   .وبالرواية نفسها.  بعدد أبياتها في الديوان 348 / 1 : النقائض -
  .2/47:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -
  .)فأقسم  / ( 1

=======================  
) 5(  

  :وقال

  ] البسيط [
1/  

  
2/  
3/  
4/  
5/ 

  ل أنـتَ ُأم العمـِر َأم تَـدع        أواِص
  :إلى أن يقول
ــوال الخلي ــرُؤهل ــرآن نَق ــة والق   ف

  أنتَ األمـين أمـين اِهللا ال سـِرفٌ        
ــضلكم  ــروان إن اهللا فَ ــا آَل م   ي
  إن البِرية ترضى ما رضـيتَ لهـا    

 

  أم تَقْطَع الحبَل ِمنهم ِمثَْل ما قَطعوا       
  

        ـعموال ج للنـاِس أحكـام ما قام  
  ِرعــةٌ و ابيــتَ وال ه ــا ولي   فيم

   ظيماً على مفضالً ع   دينه البـدع ن  
  )1(وإن قُلت اربعوا ربعوا    ساروا إن ِسرتَ 

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر



اهللا فضل قال جرير واصفاً عبد الملك بن مروان بأنه ركن الدين، والحفيظ على أحكام الشرع، وأن  
تفاف الناس حول خالفـتهم،  ة، والل البدع، ويريد األحزاب المعادية لبني أميبني أمية على غيرهم من آ     

  .لتفات إلى غيرهم من األحزابوعدم اال
  .يذكر الديوان في متنه أن أم العمِر هي بنت حارثة بن بدر الغَداني ولم أجد إضافة على ذلك/ 1
  .جبان: ورع. متجاوز للحد: سرف/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .296-293 /2ج/1م: ديوان جرير جرير،  ) 1( 

=======================  
)6(  

:وقال معرضاً بابن الزبير في قصيدة له يجيب البعيث تقع في واحٍد وأربعين بيتاً هذا مطلعها
                      

  ] الطويل [
ــالبردين داراً وال أرى /1 ــي ب أال ح  

 :إلى أن يقول

ــومها   ســا ر ال تُحي ــو ــداٍر ِبقَ   ك
 

 

2/  
3/ 

  نـا دت ِرماح عِن الِمنبر الشَّرقي ذا   
  رأى الموت منا من يـروم قناتنـا       

 

  وعن حرمة األركان يرمى حطيمها     
  )1( يرومها  فَغير ابِن حمراِء العجانِ   

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
  .1/85: نقائض جرير والفرزدق. غديران بينهما حاجز يبقى ماؤهما الشهرين والثالثة: البردان/ 1

  .1/85:  نقائض جرير والفرزدق.  موضع:  قو     
بالبصرة ذلك أن البصرة غلب عليها أيام الفتنة سلمة بن ذؤيب الرياحي، أما منع : المنبر الشرقي/ 2

 بذلك إلى استجارة عبد اهللا بن الزبير لما حصره أهل الشام فأتاه الخوارج وغيرهم وكان                رالحطيم فيشي 
ولما مات يزيد انصرف أهل الشام من مكـة  . قبل موت يزيد بقليلوكان ذلك . معظمهم من تميم إذ ذاك    

فلما أتوه سألوه عن أبـي    . دون علي غت: ثم أتوا عبد اهللا بن الزبير ليمتحنوه، فعرضوا عليه المحنة فقال          
 منـه ولعنـوه، وجـانبوه،       ءوا، ثم عن عثمان، فقال ما هو أهله، فتبـر         )رضي اهللا عنهما  (بكر وعمر   

  .1/91:  نقائض جرير والفرزدق. اطنهموانصرفوا إلى مو
نقـائض  . أراد فليرمها، ومعناه فلَتقْعد بي المنية أو فَلْتَطُل، فلما نقله عن الجزم رفعـه             : يرومها/ 3

  .1/91:  جرير والفرزدق



  :التوثيق واختالف الروايات
  .الجزء الساقط من األصل. 985 /2م: ديوان جريرجرير،  ) 1( 
   . وبالرواية نفسها الديوان القصيدة فيه بعدة95-1/85:  لفرزدق  جرير وا نقائض -
  :  ذكر البيت الثالث وروايته 423 / 4: منتهى الطلب من أشعار العرب البن المبارك -

  ...... )يرى الموت منّا من يروم قتالنا         فعل ابن  / ( 3    

_____________________________  

-12-  
  )*(جعفر بن الزبير

)1(  
  :قال معاتباً أخاه عروة لفراقه أخاه عبد اهللا 

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  ال تُلْحينــي يــابن أمــي فــإنني
  وفارقتُ ِإخواني الّـذين تَتَـابعوا     
ــا  ــين ال أزاُل أبره ــوال يم   ول

 

  عدو ِلمن عاديتَ يا عرو جاِهـد       
     اَهللا والموتُ عاِنـد وفارقتُ عبد  

) 1(ِفنـاء المقاِعـد   لقد جمعتْنَا بال  
 

_____________________________  
جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب، وأم جعفر                : هو(*)

ولجعفر شعر كثير كما يقول صاحب . بن الزبير زينب بنت ِبشر بن عبد عمرو، من بني قيس بن ثعلبة         ا
  .ن أبي ربيعة ودخل في شعرهاألغاني وقد نُِحَل لعمر ب

  .11/106: الوافي بالوفيات . 8-15/6: األغاني

  :ضوء على الشعر 
كانت بين جعفر بن الزبير ، وأخيه عروة معاتبة، فقال في ذلك الشعر ، وعرض من خاللـه إلـى       

  .عالقته مع أخيه عبد اهللا بن الزبير 
  مادة عِند: اللسان . العاتي الشديد : العاند  / 2    

  :التوثيق واختالف الروايات 
  . 6 / 15: األغاني  األصفهاني،  )1     ( 
  :ذكر األبيات وروايته : الوافي بالوفيات  -       



لكن الطويل يهـدأ ِب     .تتناسب مع بقية األبيات     " فال"ربما كان األصل    : علّق على وزن البيت فقال      / 1
  .)--عولن (
  .عائد/2

=======================  
) 2(  

  :وقال حين شهد مع أخيه عبد اهللا بن الزبير حربه، وقاتل يوم قُتل، حتى جمد الدم على يده

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  لَعمرك إنِّي يوم ُأجلَـت ركـائبي      
  ضِنين ِبمن خَلْفي شَِحيح ِبطـاقتي     
  غَداة تحامتنـا تُجيـب وغـاِفقٌ      

 

  َألطْيب نَفْساً ِبالِجالد لـدى الـركنِ       
  ِطراد رجال ال مطـاردة الحـصنِ      

  )1(َوهمدان تبكي ِمن مطاردِة الضبنِ    
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
  .جمع حصان: الحصن. البخيل: الضنين/ 2
جمهـرة  . هي قبيلة بنت ثوبان بن سليم بن رهاء، وهي أم السكون بن أشرس بن كنـده               : تُجيب/ 3

  .429ص: أنساب العرب
 :  اللـسان . عياله: جعلته في ِضبِني، وضبنة الرجل    : وأخبت الشيء . ما بين اإلبط والكشح   : الضبن
  .مادة ضبن

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6 ، 15/5: األغانياألصفهاني،  ) 1( 
  : ذكر البيتين األول والثاني وروايته 11/106:  الوافي بالوفيات -

  ) .نفٍس بالجالد لدى الركنلطيب ب/ ........... (1  
  .الرواية نفسها / 2  

______________________________  

  
  



-13-  
  )*(أبو الجهم الكناني

  ] الرجز[
      َأبيتَ يا مصعب إال سيرا         /1

ــاجميرا  /2 ــك ب ــاٍم لَ ــلَّ ع   أك
 

  )1(تَغْــدو بنــا وال تُفيــد خَيــرا 
 

_____________________________  
هو أبو الجهم بن أبي كنانة الكلبي، من خاصة الحجاج بن يوسف ، وفـد    -:أبو الجهم الكناني    (*)

   .66/123: على عبد الملك بن مروان برأس قطري بن الفجاءة لما قتل بطبرستان، تاريخ دمشق

  :ضوء على الشعر
الملك بـن    ذكر اإلخباريون أن عبد     1/455: موضع دون تكريت، في معجم البلدان      -:ابا جمير / 2

مروان إذا هم بقصد مصعب بن الزبير بالعراق كان يخرج كل سنة إلى بطنان حبيب، وهي من أدنـى                 
قنسرين إلى الجزيرة، فيعسكر بها ويخرج مصعب إلى سكن فيعسكر بباجميرا من أرض الموصل، كل               

رجع إلى دمشق، وواحد منهما يرى صاحبه أنه يقصده، فإذا اشتد الشتاء، ونزل الثلج انصرف عبدالملك 
  .مصعب إلى الكوفة

    :التوثيق واختالف الروايات
    . بال نسبة وانفرد في ذكر المقطع األول527: األخبار الموفقيات ابن بكار، )1 ( 
  . منسوب ألبي الجهم الكناني1/455:  معجم البلدان-
  :وروايته3/112:  مروج الذهب-

   جميرافي كل يوم لك با    أبيتَ يا مصعب إال مسيرا/ 2  

______________________________  

  
  



-14-  
  (*)جواس بن القَعطل الكلبي

)1(  

  ] الكامل  [
1/  
2/  
3/  
4/ 

ــةُ لــم تَكُــنيالِخالفَــةَ يــا ُأم إن  
ــاِزمٍ  ــَأمٍر ح ــتكُم ِب ــذوا ِخالفَ   فخُ
  سيروا إلى البلَِد الحـراِم وشَـمروا      
ــدٍة ــاِفقين ِببلْـ ــركُن منـ   ال تَتْـ

 

ــد َأ  ــداً تَُ ــدياها ب ــِركُم ثَ ِلغَي ر  
ــراها  ص ــدون ــبن الملِْح   ال يحل
ــا  ــواكُم مواله ــصِلحوا وس   ال تُ

ــا  ــسيوف طُاله ــتُم بال   )1(إال َأملْ
 

_____________________________  
هو جواس بن القعطل بن ثابت بن سويد بن الحارث الكلبي، شاعر إسالمي أموي، اشتهر أبوه  (*) 

. هــ  70هـ ،  صحب عبد الملك بن مروان ، مات نحـو        64شارك في مرج راهط سنة      . قعطل  بال
  .2/143: أعالم الزركلي  11/327:  تاريخ دمشق ،2/303،310: األشباه والنظائر 

  :ضوء على الشعر 
ق  بعث عبد اهللا بن الزبير بكتاب إلى نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرادة بن عدس، ليدعو أهل العرا

إلى طاعته، وكان نعيم يدعو له سرا، فوصل الكتاب إلى يد بشر بن مروان فأرسله إلى عبـد الملـك،                
فكتب إلى الحجاج، بالطائف أن سر إلى ابن الزبير، فانزل معه وأشغله، فنزل مكة وحـصره، ورمـاه     

  .7/138: أنساب األشراف . بالمنجنيق 
  .) مادة طلى ( اللسان .     كل شيءالصغير من: الطلي ، والطلو، والطال: طالها/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
 .7/138: أنساب األشرافالبالذري،  )1(

  
  
  

=======================  



) 2(  
ر بن الحارث الكلبيفَوقال يرد على ز:  

  

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

  لَعمري لقد َأبقـتْ وقيعـةُ راهـطٍ       
  مقيما ثوى بـين الـضلوع محلـه       

  ى قَتلـى سـليٍم وعـامرٍ      َأتبكي عل 
  دعــا بــسالٍح ثُــم َأحجــم إذْ رأى
  عليها كُأسِد الغـاِب ِفتيـان نَجـدةٍ       

 

 داء مـن الـداِء باِقيـا        علىُ زفَـرٍ   
  وبين الحشا أعيا الطبيب المـداويا     
  وذُبيان مغروراً وتبكـي البواكيـا     
  سيوفَ ِجناٍب والِطـواَل المـذاكيا     

  )1(إذا شرعوا نحو الِطعاِن العواليـا     
 

  : ضوء على الشعر
قال زفر بن الحارث أحد قادة الحزب الزبيري شعراً يبكي  قتلى مرج راهط، وبينهم بنون له وغالم 
، داعياً إلى الثأر من بني أمية ومتوعدهم فرد عليه جواس بن القعطل الكلبي أحد شـعراء بنـي أميـة      

  19/211األغاني . مناقضاً بالبحر نفسه والقافية نفسها 
1 /ر فَز :ر بن الحارث الكالبي ، زعيم قيس فَهو ز.  
  .  من القبائل القيسية العدنانية سليم ، وعامر ، وذبيان هي/ 3
  .مادتا جنب وذكى : اللسان . الخيول القوية ، التامة : المذاكيا. سهلة االنقياد ، سلسة : جناب / 4

  : التوثيق واختالف الروايات
  .21/93:  فنون األدب نهاية األرب فيالنويري، ) 1(
  .  ذكر األول والثالث بالرواية نفسها 19/211: األغاني-

______________________________  
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  )*(الحارث بن خالد المخزومي

)1(  

  ] البسيط [
1/  
2/ 

  هالّ صبرتم بني الـسوداء أنفُـسكم      
  حامت بنو أسٍد عـن مجـِد أولهـا        

 

  حتى تموتوا كما ماتت بنـو أسـد        
ــتم  ــشّردوأن ــاِم القاعــة ال   )1(كَنع

 
_____________________________  

هو الحارث بن خالد بن هشام المخزومي، من قريش، شاعر غزل، من أهل مكة، نـشأ فـي                   (*)
أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة، وكان يذهب مذهبه، واله يزيد بن معاوية إمارة مكة، فظهرت دعوة عبد        

لملك بن مروان، فلم ير عنده   خوفاً، ثم رحل إلى دمشق وافداً على عبد ا         اهللا بن الزبير، فاستتر الحارث    
  .هـ80، فرجع إلى مكة، وتوفي فيها نحو بما يح

  .2/154: أعالم الزركلي.  3/437: تهذيب ابن عساكر. 319-3/308: األغاني

  :ضوء على الشعر
  . الحربها في هجائه بني خالد بن أسيد، ومدح آل الزبير وذكر صبرهم في  قال

  .534: األخبار الموفقيات
  .موضع: القاعة/ 2

  :التوثيق واختالف الروايات
  .534: األخبار الموفقيات  ابن بكار،  )1( 
  .5/343:   أنساب األشراف-

  .ذكر األول بالرواية نفسها ولم يذكر الثاني

______________________________  
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  )*(الحارث بن ضب العتَكي

)1(  
  :خاطباً عبد اهللا بن الزبيرقال م

  ] المتقارب [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  فَــرد الخالفَــةَ يــا ابــن الزبيــر
ــراقِ  ــاد الع ــك زي ــافُ علي   أخ

ــر ــأمِن المك ــن حــارثوال ت    م
      األكـرمين ـشَرعذكرتُ لَـك الم  

 

ــع    ــل أن تُخْلَ ــا قب ــى أهله   إل
ــسمع وأ ــي م ــك بن ــشى علي   خ

  فـــثم أمـــرٌؤ ســـمه ينْقَـــع
  )1(والحــسِب األرفــعذَوي المجـِد  

 
_____________________________  

  .لم أعثر له على ترجمة  (*) 

  :ضوء على الشعر
إنها رويت في مصعب بن الزبير      : يروي أنساب األشراف أنها قيلت في عبد اهللا بن الزبير، ويقول          

  .6/359: أنساب األشراف. وذلك أثبت عنده
  .6/359: اب األشراف أنس. الحارث بن قيس الجهضمي: حارث / 3
  .6/359: أنساب األشراف. زياد بن عمرو العتكي : زياد/ 2

  .6/359: أنساب األشراف . مالك بن مسمع وإخوته:     بني مسمع

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/356: أنساب األشراف البالذري،  ) 1( 

______________________________  



-17-  
   )*(أبو حرةَ المديني

)1(  

  ] الرجز[
  ابن نُميـٍر ِبـْئس مـا تَـولَّى         /1

 

  )1(قد َأحرقَ المقَـام والمـصلَّى      

 
_____________________________   

  .لم أعثر له على ترجمة : أبو حرة المديني (*) 

  :ضوء على الشعر
ن بن نمير   هو الحصين بن نمير، حاصر ابن الزبير في مكة حيث عاذ، رمى الحصي            : ابن نمير / 1

    .بيت اهللا بالمجانيق وحرقه بالنار، مما أسخط الشاعر عليه وقال شعره فيه
  .141-5/140 :  ، العقد الفريد3/91: ، الكامل في اللغة واألدب 5/498:الطبري

  :التوثيق واختالف الروايات
  . 5/498: ، تاريخ الطبري ) 1 ( 
  : وفيه بال نسبة وروايته5/365: أنساب األشراف - 

   )إذ حرق المقام والمصلى  ابن الزبير بئس ما تولى/ (1  
   )قبلة من حج معاً ولبى(     :  وأضاف       

   ذكر الرجز ونسبه إلى أبو وجزة المديني3/81:  مروج الذهب-
=======================  

)2(  
  :وقال يعاتب عبد اهللا بن الزبير

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  هاقرُؤراف ي  األع  في سورةِ  ما زالَ 
  وقـد   قد شبعتَ  اًك شبر نُطْلو كان ب   

  لكن بطنَـك بـاع لـيس يـشِْبعه        
ـ    كبفإن تُـصِ   ام جاِئحـةٌ   مـن األي  

 

  حتى فؤادي مثل الخَز في اللـين       
   فضالً كثيراً للمـساكين    أفضلتَ

  خرج الِعراِق وال ماُل الـدهاِقينِ     
 ك منكِ ال نب  1(ديـن النيا و  على د(  

  



_____________________________  

  :ضوء على الشعر
كان ابن الزبير يخطب ويقول، واهللا ال أريد إال اإلصالح وإقامة الحق، وال ألتمس جمع مـال وال                  

 نساب أ.رة الشعر يعاتبه ويلومهحأخاه عمراً قال أبو  عبد اهللا فلما قتل. ادخاره، وإنما بطني شبر أو أقل   
فلما مات وجدوا في خزانته خمسة آالف   :  قال   107/ 8: الذخائر   وفي البصائر و   .5/332: األشراف  

  .طَيلسان فقال شاعر الشعر في ذلك 

  :التوثيق واختالف الروايات
   . والثالث في البصائر والذخائر4-2-1:  ذكر األبيات.5/332: أنساب األشراف  البالذري، )1 ( 
  :  وروايته  ذكر األبيات ، بال نسبة ،107/ 8: البصائر والذخائر  -

 )األنعام يدرسها / ( 1   

 )لم نبك ........إما تصبك / ( 4     

  :  بالرواية نفسها وأضاف ثالثا وروايته2،1 ذكر البيتين 3/84: مروج الذهب -
   إن امرأ كنت مواله فضيعني            يرجو الفالح لعمري حقّ مغبون

  

______________________________  
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  (*)مولى خزاعةأبو حرة 

)1(   

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

   لهـا  تَرض ع ي إن ة عنّ يمغ أُ ِلبَأ
  َأن الموالي َأضحت وهي عاِتبـةٌ     

  مكُتَ سـاح   حـلَّ  الءن ب م إِ كُإخوانُ
  نُعاِهد اهللا عهـداً ال نَخـيس ِبـهِ        
  ماذا علينا وماذا كـان يرزؤنـا      

 

 وابن الز ببلغ ذلـك ا   ر وأَ يلعبـا ر  
  على الخَليفَِة تَشْكو الجوع والحربا    

ـ ن لنا   وروال تَ  ـ ي غَ ف ِهِري  سـب اب  
  لن نقبَل الدهر شورى بعد من ذَهبا      

1( الملوك على ما حولنا غلبـا      أي(  
 

_____________________________  



وهو غير أبي حـرة  هو أبو حرة األسلمي ، كان رجال من الموالي شاعرا ، شجاعا ، مقاتال ،   (*) 
  .140/ 2الزهرة . المديني

  :ضوء على الشعر
عاتب أبو حرة مولى خزاعة عبد اهللا بن الزبير لما كثر سفك الدماء، وما كان ذلك إال ليملك ابـن                    

 ، ويـضيف  5/373: أنساب األشراف . الزبير الملك، وفي نهاية المطاف ال يِهم الشاعر من يغلب من       
ألهذا نصرناك، إنما كنت تدعو إلـى الرضـى      : قال أبو حرة لعبد اهللا بن الزبير      :  فيقول 6/341:  في  

  . والشورى، أفال صبرت وشاورت فنختارك ونبايعك، ثم قال األبيات

  : التوثيق واختالف الروايات
  341 / 6 و 5/373: أنساب األشراف  البالذري،)1(
  :  وروايته1/5/4:   ذكر األبيات  140/ 2: الزهرة-
  . نسأل الدهرال/ 4
  : ونسبهما ألبي وجزة مولى ابن الزبير وروايته5،2 ذكر البيتين 3/85:  مروج الذهب- 
  .إن الموالي أمست وهي عاتبة/ 2

=======================  
)2(  

  :وقال 

  ] البسيط [
1/  
2/ 

  يا رِب إن جنود الشاِم قد كثُـروا       
     كن مضطهدنيفُ الرِإني ح يا رب  

 

  ن ِحجاِب البيِت أستارا   وهتّكوا م  
  )1(فابعث إلي جنوداً منك أنصارا    

 
_____________________________  

  : ضوء على الشعر
قالهما لما رمي البيت الحرام بالمنجنيق من قبل جيش الشام في حصاره األول لعبد اهللا بن الزبير بن 

  .5/365: أنساب األشراف . العوام

  :التوثيق واختالف الروايات
  .5/365: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(

=======================  



)3(  
  : وقال

  ] البسيط [
  لم نَِر ِمن ِسيرِة الفَاروِق ِعنْدكم      /1

 

  )1(غير اإلزاِر وغير الدِرةَ الخَلَقِ     
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
 إزاره، ويحمل الدرة يتشبه بعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، كان عبد اهللا بن الزبير لما يقاتل يشمر

  .6/343: أنساب األشراف . ولم يرق ذلك للشاعر فقال الشعر

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/343:  أنساب األشراف البالذري، ) 1(

=======================  
) 4(  

  : وقال 

  ] الطويل [
ـ        /1   ذٌتُخَبر من القَيـتَ أنَّـك عاِئ

  
  )1(وتكثر قتالً بين زمزم والركنِ     

 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
يا ابن الزبير،  ما أرانـا سـفكنا   : قال أبو حرة لعبد اهللا بن الزبير أثناء القتال حول الكعبة وحرقها     

  .5/373: أنساب األشراف . الدماء وقاتلنا الناس إال لتملك، وقال الشعر

  :ق واختالف الرواياتالتوثي
  .5/373: أنساب األشراف البالذري، ) 1(

______________________________  
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  (*)الحزين الديِلي

)1(  

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

  لعمرك ما عمرو بن عمرٍو بماجدٍ     
  ينام عن التقـوى ويوِقظـه الِخنـا      
  فال خَير في عمرٍو لجـاٍر وال لـه     

  تُرهـاتٌ ووجهـه   مواعيد عمرٍو   
  مــذم ــيم م ــاشٌ لئ وفح ــان   جب
  كالم ابن عمرٍو صوفة وسطَ بلْقَـعٍ     
  وإن حزبتْــه الحازبــاتُ تَــشَنَّجتْ

 

ــلُ    ــديِن بخي ــز الي ــه كَ   ولكنّ
ــوُل ــالم يج ــاء الظ ــبطُ أثن   فيخ
ــولُ  ــام وص ــن للئ ــام ولك   ِذم
  على كلِّ ما قد قلْـت فيـه دليـل         
  وأكــذب خَلْــِق اهللا حــين يقــول
  وكفُّ ابِن عمرٍو في الرخاء تطول     

  )1(يداه ورمح فـي الهيـاج كليـلُ     
 

_____________________________  
هو الحزين بن سليمان الديلي، أبو الحكم، من شعراء العصر األموي، كـان هجـاء، خبيـث                 (*) 

ـ : "اللسان، ولم يكن ممن خدموا الخلفاء، وأنشدوهم بالمدائح، قيل اسمه      مـات نحـو   ". بعمرو بن وهي
  .2/175: أعالم الزركلي. 88: المؤتلف والمختلف. 336-15/313: األغاني. هـ90

  :ضوء على الشعر
قالها حين تعرض له ولد من آل الزبير، وتطاولوه بألسنتهم وهموا بضربه فحال بينه وبيـنهم أوالد             

.  الناس تريـد ذلـك     لمصعب بن الزبير، فهجا عمرو بن عمرو بن الزبير، وذكره بالبخل ، وزعم أن             
  .328-15/327: األغاني

1 /أي منقبض اليدين، بخيل: كز.  
  ).خنا(مادة : اللسان. الفُحش: الخنا/ 2
  ).تُره(مادة : اللسان. أباطيل، ومفردها تُرهة: تُرهات/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .15/327: األغانياألصفهاني، ) 1(

=======================  



)2(  
  :ل يهجو آل الزبير ويصف بخلهموقا

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

  لحا اهللا حياً مـن قُـريٍش تحـالفوا        
  فصاروا لخلق اِهللا في اللـؤِم غايـة   
  فيا عمرو لو أشبهت عمرا ومصعبا     
  بني أسٍد، سادتْ قـريشٌ بجودهـا      
      تجود قـريشٌ بالنَّـدى ورضـِيتُم  
  أعمرو بن عمرٍو، لست ممن تَعـده     

   لك يا عمرو بن عمرٍو دنـاءةٌ       أبتْ
 

  بالنُّكِْر على البخل بالمعروف والجودِ    
األمثاُل في النثر والشعِر بهم برتُض  

  حِمدتَ ولكن أنت منقـبض الِبـشْرِ      
  معداً وسـادتْكُم معـد يـد الـدهرِ        
  بني أسد بـاللُّؤم والـذّل والغـدرِ       
  قريشٌ إذا ما كاثَروا الناس بـالفخرِ      

  )1(قٌ لئيم أن تَِريش وأن تَبـِري      وخُلْ
 

_____________________________  
  :ضوء على الشعر 

تعرض للحزين الديلمي أوالد من آل الزبير، وتطاولوه بألسنتهم، وهموا بضربه، فحال بينه وبينهم              
  .15/328: األغاني. أوالد لمصعب بن الزبير، فهجاهم إال مصعباً

  .15/327: األغاني. و بن الزبيرهو عمرو بن عمر: عمرو/ 3
  .هما أخوة عبد اهللا بن الزبير بن العوام:    عمرو ومصعب

  :التوثيق واختالف الروايات
  .15/328: األغانياألصفهاني، ) 1(

______________________________  



-20-  
  (*)الحكم بن عبدل األسدي

)1(  
  :قال متمنياً زوال النعمة من آل الزبير

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/ 

  يا ليتَ ِشعِري وليتٌ ربما نفعتْ     
     ِر والتـشريد إنهـمبالذّل واألس  
  أم هل أراك بأكناِف العراق وقد     

 

  هل أبِصرن بني العوام قد شُـِملُوا       
  على البرية حتْف حيثمـا نزلُـوا      

  )1(ذلّت ِلعزك أقـوام وقـد نُِكلُـوا       
 

_____________________________  
من أوائل العصر األموي، ولد بالكوفة،      : لحكم بن عبدل بن جبلة األسدي الغافري، شاعر       هو ا (*) 

توجه إلـى عبـد الملـك    . هـ64وقضى بها أكثر عمره حتى نفاه عبد اهللا بن الزبير مع األمويين سنة   
ومدحه، ومدح عماله، ومدح الحجاج، وعامله معاملة حسنة ، كان معروفا مرهوبا بهجائه ، توفي نحـو   

  418-396 / 2:  ،  األغاني 10/228: معجم األدباء.  هـ 100

  :ضوء على الشعر
لما ظفر عبد اهللا بن الزبير بالعراق وأخرج عنها عمال بني أمية خرج ابن عبدل معهم إلى الشام،                  

  . وكان ممن يدخل إلى عبد الملك، ويسمر عنده، فقال الشعر لعبد الملك
  10/228: معجم األدباء  . 2/411: األغاني 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .2/411: األغاني األصفهاني، ) 1(
  .  ذكر األبيات وروايته تطابق رواية األغاني10/228:  معجم األدباء-
  

______________________________  
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حيد األرقط الرجازم)*(  

)1(  
  :قال مادحاً الحجاج ومعرضاً بابن الزبير

  ] الرجز [
1/  
3/  
5/  
7/  
9/ 

ـ يب الخُ ِرص من نَ  يِندقَ بقَـِدي  ِني   
  إن ير باألرِض الفضاء يـصطد     
  قلت ِلعنسي وهي عجلى تعتـدي     
  أو تردي حـوض أبـي محمـدٍ       
ــرد   ــاز مق ــوبر بالحج   وال ب

 

 2/أميري باإلمـام الملحـدِ     ليس   
  وينجحر فالجحر شر محكـدِ    /4
  ال نوم حتى تحسري وتلهـدي     /6
  )1(ِح الملحدِ ليس األمير بالشحي  /8
 

_____________________________   
 (*)  هو حيد بن مالك بن ربعي بن مخاشن، من بني كعب بن ربيعة، وسمي األرقط آلثار كانـت    م

بوجهه، وكان معروفاً بصفة عامة بأراجيزه، وله أيضاً بعض القصائد، وكان حميد معاصراً للحجاج بن          
  .هجاء األضياف: خالء، ويقال لهيوسف، عده أبو عبيدة من أشهر الب

  .11/13:معجم األدباء. 5/395: خزانة األدب للبغدادي. 374: رسالة الغفران للمعري

  :ضوء على الشعر
  .تعريض بعبد اهللا بن الزبير ألنه ألحد في المحرم : اإلمام الملحد/ 2
  . جحر مادة:اللسان .أي أدخلته جحره فانجحر: الجحر واألحجار، وأجحرته: ينجحر/ 4
إذا : مضارع حسر : وتحسري. الناقة الصلبة، وعجلى مؤنث عجالن، وتعتدي من العدد       : عنسي/ 5
خزانـة األدب   . إذا عض الحمل غاربـه وسـنامه حتـى يؤلمـه          : يقال لهد البعير يلهد   : وتلهدي. أعيا

  . المتن5/395:للبغدادي
: بأن مضمرة بعد أو أبو محمـد      من الِورد منصوب بحذف النون      : تردي. بمعنى إلى أو إال   : أو/ 7

  . المتن– 5/395: كنية الحجاج بن يوسف الثقفي ،خزانة األدب للبغدادي
  .دويبة صغيرة حسنة العينين تعيش بالبيوت ال ذنب لها: الِوبر: قوله بوبر بالحجاز مقرد/ 9

  . المتن–5/395: خزانة األدب للبغدادي . الالصق من الخوف: مقرد

  :تالفهاتوثيق الروايات واخ
  .5/382: خزانة األدب البغدادي، ) 1(



  : جاء في: قدني من نصر الخبيبين قدي/ 1
وتـاج  : . لحميد بن ثور  )  لحد  ( ، و   ) خبب(ولسان العرب   . 5/384:    خزانة األدب للبغدادي     -

وشرح ابن  . 1/120:  وأوضح المسالك   بدون نسبة،  2/393: وكتاب سيبويه  ،   2/333): خبب(العروس
ويروى الرجز المقابل فـي خزانـة       . 1/80: وكتاب الفصوص . 1/193: ومغني اللبيب . 1/94 :عقيل

 .1/80: وكذلك في كتاب الفـصوص    . 5/384: ليس األمير بالشحيح الملحد   : األدب برواية أخرى هي   
  1/131: وفي اإلنصاف في مسائل الخالف ذكر األول والثامن بال نسبة

  :يتين فقط برواية  ،  يذكر ب2/16:  األمالي للبغدادي-
  وال بوبٍر بالحــجاز مقرد    ليس األمير بالشحيِح الملحِد           

  أو ينْجِحِر فالجحر شر مخلَِد               إن ير يوماً بالفضاِء يصطَِد
   ذكر الرجز األول والثاني بالرواية نفسها2/397، و 1/20:  أمالي الشجري-
  80 /1: كتاب النصوص-
  ليس اإلمام بالشحيح الملِحِد/ 2       

  . الرواية نفسها2/649: وردت في سمط الآللي/ 8 -5       

______________________________  

-22-  
  )*(خالد بن يزيد

)1(  
د اهللا بن الزبير مما أثار عليه غضب الحجاج بن قالها في رملة بنت الزبير بعد مقتل أخيها عب

  :يوسف الثقفي والخليفة عبدالملك بن مروان

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6  /
7/  

  أليس يزيد السير فـي كـلِّ ليلـةٍ        
  أِحن إلى بنت الزبير وقـد علـتْ       
  إذا نزلــت أرضــاً تُحبّــب أهلَهــا
  وإن نزلت مـاء وإن كـان قَبلَهـا        

  الخيـُل النـساِء وال َأرى     تجوُل خ 
  أِقلّــوا علــي اللــوم فيهــا فــإنني
  ُأحب بنـي العـوام طُـراً لحبهـا        

  وفي كّل يـوم مـن أحبتنـا قُربـا          
  بنا الِعيس خَرقاً من تهامة أو نقبـا       
  إلينا وإن كانـت منازلهـا خربـا       
  بامليحاً وجدنا مـاءه بـاِرداً عـذْ       

  لرملَــة خلخــاالً يجــوُل وال قُلْبــا
ــا  ــةً قَلْب ــنهم زبيري ــا م   تخيرتُه
  وِمن حبها أحببـتُ أخوالهـا كلبـا       



  فإن تُسِلمي نُـسِلم وإن تتنـصري       /8
 

  )1(تخطّ رجاٌل بين أعيـنهم صـلْبا      
 

_____________________________  
هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وكان من رجاالت قريش سـخاء وفـصاحةً،وأم                  (*) 

-17/342: األغـاني . بن يزيد أم هاشم بنت هاشم بن عتبة، وكان موصوفاً بالعلم حكيماً شاعراً            خالد  
، 11/35:  ، معجم األدباء   13/270:  ، الوافي بالوفيات   411-1/409: الكامل في اللغة واألدب   . 349

  4/329: تاريخ دمشق
ا الربـاب بنـت أنيـف،    رملة بنت الزبير بن العوام هي أخت مصعب بن الزبير ألمه، وأمهم         (*) 

خطبها خالد بن يزيد، وكانت عند عثمان بن عبد اهللا بن حكيم قبله، فولدت له عبد اهللا بن عثمان وهـو                     
  .4/22: ملرغبة اآل.   346 - 345 / 17: األغاني. زوج سكينة بنت الحسين بن علي

  :ضوء على الشعر
 اهذه الِخطبة مفادها أن خالـد     يذكر صاحب األغاني قصة مطولة توضح عتاب الحجاج لخالد على           

أنكر على الحجاج مساءلته في أمرها وإن كانت من آل الزبير أعداء السفيانيين، ورد خالد على رسول                 
  .355-344/ 17: األغاني. الحجاج بردود قوية وقاطعة

  .الطريق في الجبل: والنقب. الفالة الواسعة: الخرق/ 2
  .الملح ضد العذب: مليحاً/ 4
  ).مادة قلب: اللسان. ( سوار اليد:قُلبا/ 5
  .خالصة النسب: زبيرية قَلبا: قَلبا/ 6
. وما ذاك؟ فأنشده هذا البيت    : تنصرت يا خالد، قال   : فقال عبد الملك  :  وبعده 17/346: األغاني/ 8

  .على من قاله ومن نحلنيه لعنة اهللا: فقال له خالد

  :التوثيق واختالف الروايات
  .346-17/345 :األغاني  األصفهاني، )1(
  :  ذكر األبيات عدا الثامن وروايته11/41:معجم األدباء  -

  .... )أحن إلى بنت الزبير وقد عدت / ( 2                
  .1/410:  الكامل في اللغة واألدب -

  :ذكر البيت الخامس بالرواية نفسها ، والسادس برواية
  من برواية ،، والثا..... فال تكثروا فيها المالم فإنني  /  6
  يعلَّق رجال بين أعينهم صلْبا /  ......... 8
  :  ذكر بيتين فقط وهما13/271:  الوافي بالوفيات -
  يجول وال قُبا....    / ................. 5
  ........أحب بني العوام من أجل حبها / 7



  رواية نفسها  يذكر الخامس والسابع  بال2/122: زهر اآلداب وثمر األلباب للحصري  -
  :).خالد بن يزيد يذكر ثالثة أبيات-------: ( وفيات األعيان وأنباء أهل الزمان-
  .الرواية نفسها/ 5
  .......فال تكثروا فيها المالمة فإنني / 6
  .الرواية نفسها / 7
  .7/6/8/5:  ذكر5/386:  أنساب األشراف -

  ......).داً تنخلتها عم  وال تكثروا فيها الضجاج فإنني/ (6: وروايته
  .....)تنخلتها   لما رأيت العتق فيها مبيناً: (ويروى فيه أيضاً

  ......)تخيرتها من سِر قوٍم كريمة     موسطةً فيهم :( وأيضاً    
  ).يخط  /      (  8   
  : ذكر األبيات دون الثالث وروايته2/228: الحماسة البصرية -
   ماء وال رعت العشباإذا لم تبلغني إليكم ركائبي         فال وردت/ 4
  ألنني/ 6
  .أحب بني العوام من أجل حبها  / 7
  .يشد رجال بين أعينهم صلبا / 8

______________________________  
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  (*)دكين بن رجاء الفُقيمي

)1(  
  :قال يمدح مصعب بن الزبير

  ] الرجز [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

  يا نـاقُ خُبـي بـالقُيوِد خَببـاً        
ــا  ــام إذ ينتِخب ــم األن ــد عِل   ق
  وفي األمـور عقلَـه المؤدبـا      
ــا بوآذانــاً للفلــك تجــري خَب  
  يعيد خلقـاً بعـد خلـٍق عجبـاً     
  خاالً وعمـاً وابـن عـٍم وأبـا     

  حتى تَزوري بـالعراق مـصعبا      
ــا  ــه المجربـ ــه ورأيـ   بيانَـ
  يا مرِسَل الريِح الجنوِب والـصبا     
ــسباً  ــيجاً نَ ــاِء وش ــالقَ الم   وخ
ــاً وعــصباً ممــاً ودظْمــاَ ولَحع  
  أعط األمير مصعباً مـا احتَـسبا      



7/  
8/  
9/  

10/ 

  واجعل له من سلسبيل مـشْربا     
ــصعبا ــساناً ق ــاً ول ــاً دهي   قلب
  جواريــاً وفــضةً وذهبــا  
  فوراً تلَجِلجـن َأبـازِيم الـشَّبا      

 

  فرعــاً يــزين المنبــر المنَــصبا
  هذا وإن قيـل لـه هـب وهبـا         

  كْـن الحديـد المنْـشبا     والخيَل يعلُ 
  )1(قد جعـل النـاس إليـه سـببا        

 
_____________________________  

راجز، اشتهر في العصر األموي، له رجز في مدح مصعب بـن            : هو دكين بن رجاء الفُقَيمي    (*) 
  .الزبير وهو المثبت أعاله، وهذا دليل على أنه قد زاره في العراق، ووفد على عبد الملك بن مروان

تاريخ التراث .341-2/340:  ، أعالم الزركلي614/ 2:الشعر والشعراء . 11/113: معجم األدباء
  .3/93:العربي

  :ضوء على الشعر
ويستدل من خالل األبيـات أن      : 117-11/116: أورد األبيات صاحب معجم األدباء دون مناسبة      

  .، فمدح األمير على عطائهوطلب عطاءه، وناله. الشاعر قد وفد على مصعب بن الزبير في العراق
  .أسرعي" خُبي/ 1
  .يختار، وحق الباء هنا الرفع، ويبدو أجبرته ضرورة اإلطالق: ينتخب/ 2
  .ذو دهاء: دهياً/ 8

  .طلقاً: قصعباً
  ).لجج(مادة : اللسان. ترددن: تُلجلجن/ 10

  :التوثيق واختالف الروايات
  .117-11/116: معجم األدباء الحموي، ) 1(

______________________________  

-24-  
  )*(بن خزيمة الخَثعمي الزبير

  ] الرجز[
  خُطَّارةٌ مثُل الفَنيِق الملِبـدِ     /1

 
  )1(نَرمي بها عواذ أهل المسجدِ     

 
_____________________________  



هو الزبير بن خزيمة الخثعمي، استعمله الحجاج على المنجنيـق فـي            : ابن خزيمة الخثعمي  ) 1 (
وكان يرمي المسجد وهو يقول البيت السابق، واستعمله بـشر بـن   . د اهللا ابن الزبير في مكةحصار عب 

مروان على رأس جيش، فنازله الخوارج في جلوالء بالعراق، فقتلوا جيشه وهزموه وأبادوا عـسكره،               
  . 65/ 6: ، واألغاني 315: األخبار الطوال: ينظر

  :ضوء على الشعر
  ).خطر(مادة : ق، اللسانالمقالع والمنجني: خطارة/ 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .315: األخبار الطوالالدينوري،  ) 1( 
  .8/181:  البداية والنهاية-

  .) بها جدران هذا المسجدىرمتُُ.... يق المزبد فتال.... طارة خُ ( /1     
  نرمي بها أعواد هدا المسجد....مثل الفنيق المزبد: (  قال 8/263: وفي

  .5/165:  ، والعقد الفريد5/498: ري الطب-
  .)الفنيق المزبد نرمي بها أعواد هذا المسجد.... خطارة  ( ) 1     ( 

  .  )يرمى عواذُ أهل المسجد( ................. وفيه أيضاً               
  .20/497: نهاية األرب في فنون األدب -

  .)نرمي بها أعواد هذا المسجد (...........  ) 1( 

______________________________  

-25-  
  )*(زفر بن الحارث الكالبي

)1(  
  :قال يحرض ابن الزبير في رجل

  ] الوافر [
1/  
2/ 

ــوال   ــٍل رس مــا ح ــغْ أب   أال أبل
  فأنتَ المـرء يعطَـى كُـلَّ خَيـرٍ        

 

  فقد ُأهـِديتَ فُطْـرك مـن بِعيـدِ         
  )1(ويحبــى بالوالِئــد والعبيــدِ  

 
_____________________________  



هو زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكالبي، أبو الهذيل، أمير، من التابعين، من أهل                  (*) 
:  ،أعالم الزركلي  14/199: الوافي بالوفيات . هـ    75الجزيرة، كان كبير قيس في زمانه، توفي نحو         

  3/40: تاريخ التراث العربي.3/45

  :ضوء على الشعر
لى عبد اهللا بن الزبير فُطراً، فأتاه به وعنده زفر بن الحارث الكالبي، فقال زفر بن      أهدى أبو حمل إ   

يا أبـا  : الحارث يحرض ابن الزبير على صلته، ولم يثبه ابن الزبير شيئاً، وقال أبو حمل لزفر بعد مدة    
  .6/355: راف أنساب األش. واهللا ما أعطاني قيمة الفطر، فكيف يحبوني القالئد والعبيد: الكوثر
  .6/355: أنساب األشراف. أحد بني حصين بن سعدانة بن حارثة الكلبي: أبو حمل/ 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/355: أنساب األشراف البالذري،  ) 1( 

=======================  
  
) 2(  

  :وقال يصف ضراوة موقعة راهط بين مؤيدي الزبيريين وبين مؤيدي األمويين

  ]طويل  ال[
1/  
2/  
3/  
4/ 

  وكُنَّا حِسبنا كلَّ بيـضاء شَـحمةً      
      هـضعِع ببـالنَّب عنا النَّبعا قَرفلم  
ــةً  ةً تَغِْلِبيبــص ــا ع ــا لَِقين ولم  
  سقَينَاهم كَأسـاً، سـقَونا ِبِمثِْلهـا      

 

ــرا   يوِحم ــذام ــا ج ــاِلي القَين   لَي
  ِببعٍض َأبـتَ عيدانـه أن تَكَـسرا       
ــِة ضــمرا ِنيداً للمــر ج ونــود   يق

  )1(ولكنَّهم كانوا على الموِت أصبرا    
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
سجل الشعراء موقعة راهط تسجيالً طيباً، ذهب فيه القيسيون مظهرين الطاعة لعبد اهللا بن الزبيـر،    

زفر بن الحارث الكالبي كبير قيس، ضراوة المعركـة،         واإلصرار على االنتقام، ورثاء القتلى، فصور       
  .وتحدث عن شجاعة خصومه األمويين وصبرهم على القتال فقال الشعر

:  جذام وحميرا.مأخوذة من المثل يضرب في اختالف أخالق الناس وطباعهم   : كلَّ بيضاء شحمة  / 1
  2/229:كتاب جمهرة األمثال.قبائل عربية

  :التوثيق واختالف الروايات



  .1/52: الحماسة البصرية البصري،  ) 1 (
  : وروايته1/2/4 ذكر 226/ 2 :  الزهرة-
  .كل سوداء تمرة/ 1
  .ذكر األبيات كاملة وبالرواية نفسها. 1/41: شرح الحماسة للتبريزي  -
  . ذكر البيت األول بالرواية نفسها2/229:كتاب جمهرة األمثال -

=======================  
) 3(  

  :دعوة ليزيد بالخالفِة وقتَْل عبد اهللا بن الزبيروقال رافضاً ال

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  أفي اهللا أما بحدٌل وابـن بحـدلٍ       
 ــه ــِت اِهللا ال تَقتُلونَ ــذبتُم وبي   ك
ة فَــوقكمفيولمــا يكُــن للمــشْر  

 

  لزبيـر فيقتـلُ   فيحيا وأمـا ابـن ا      
م َأغَــرــوــا يكُــن يلمــُلوجحم   

  )1(ِس حين تَرجـلُ   شُعاع كقَرِن الشم  
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
يقول زفر بن الحارث وهو رئيس قيس المؤيدة للزبيريين ومتعصبة ضد تغلـب التـي أصـبحت                 

أفي ذات اهللا وحكمه أن يطلب حياة ابن بحدل والمتعصبة لبني أمية، ويطلب قتل عبد اهللا بـن               : مروانية
  . ه وسابقته، وهذا فيه تقريع وإكبار لألمرالزبير مع فضله وشرف

  654-649/ 2: شرح ديوان الحماسة
  .يريد به يزيد بن معاوية نسبة إلى نسب أمه ميسون بنت مالك بنت بحدل: بحدل، وابن بحدل/ 1
  .652/ 2:  شرح ديوان الحماسة. أول ما ظهر منها: الشمس/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .5/543 : ، تاريخالطبري ) 1( 
  : وروايته/ 1/2/3 ذكر 7/47: أنساب األشراف  -

  )فيكم/ (3      
  : وروايته1/2/3:  ذكر األبيات654-649/ 2:  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -

  )أفي اهللا/ (1  
  )أفي اهللا/ (1 : وروايته1/2 ذكر 200-14/199:  الوافي بالوفيات -

=======================  



)4(  
  : لى مرج راهط وقال يبكي قت

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/ 

  أِريِني سـالَِحي ال أبـا لـِك إنَّنـي         
   بالغيـِب أنَّــه عـن مــروان أتَـاني  
     بهرففي العِيس منْجاةٌ وفي األرِض م  
ــاِفالً ــِسبوني إن تَغَيبــتُ غَ فــال تح  
  فقد ينبتُ المرعى على ِدمـِن الثَّـرى    

نــاأتــذهبلــم تَنلهــا ِرماح كلــب   
  لعمري لقـد أبقـتْ وقيعـةُ راهـطٍ        
  أبعد ابن عمرٍو وابـن معـٍن تتابعـا        
ــر منــي نبــوةٌ قَبــل هــذه   فلــم تُ
ــال أرى ــالِقراِن فَ ــدو ب ــِشيةَ أع   ع
  ــأتُه إن أس ــد ــوم واح ــذهب ي   أي
  فال صلْح حتى تَـنِْحطَ الخيـل بالقنـا    
أال ليت شعري هل تُـِصيبن غـارتي      

 

  أرى الحرب التزداد إال تَماديـا      
  مِقيد دمى أو قاطع مـن لـسانيا       

  عنـا لهـن المثانيـا     إذا نحن رفّ  
  وال تفرحوا إن جئـتكم بلقائيـا      
  وتبقى حزازاتُ النُّفوِس كما هيا    
  وتُتْرك قتلى راهٍط هي ما ِهيـا      
  لحــسان صــدعاً بينــاً متنائيــا
  ومقتَــِل همــام ُأمنّــى األمانيــا

  راري وتركي صاحبي ورائيـا    ِف
  من الناِس إلى من علَى وال ليـا       
  ِبصالح أيـامي وحـسن بالِئيـا      
  وتثأر من ِنسواِن كلـب ِنـسائيا      

  )1(تنوخاً وحيي طَيىٍء من شفائيا    
 

  :ضوء على الشعر
لما كانت وقعة مرج راهط بدمشق كان لها أثر في الشعر الزبيري وصدى بينما كانت مبعث فـرح       

وكان زفر بن الحارث أحد شعراء وأبطال هذه المعركـة وخـسر فيهـا              . تزاز في شعر األموية     واع
  5/541: تاريخ الطبري . المعركة وقتل له بنون وغالم فقال الشعر داعيا إلى الثأر مهددا ومتوعداً 

  .يشير إلى مروان ابن حكم / 2
  . المعركة ابن عمرو، وابن معن وهمام يبدو أنهم من أبنائه قتلوا في/ 8
اعتذر زفر بن الحارث عن فراره وتركه صاحبيه وكان معه رجالن سلميان ، وهم اللذان قاال                / 9

  .5/541: تاريخ الطبري . له أن يمضي ، ويتركهما ألنهما مقتوالن 
  .اللسان مادة نحط . تزفر ، تتوجع  : تنحط / 12



  : التوثيق واختالف الروايات
   542 – 5/541:  تاريخ،الطبري )1(
  :  وبدون السادس وروايتة 12 – 1 ذكر األبيات من 21/92: نهاية األرب في فنون األدب  -
  .ففي العيش / 3
  :  بترتيب مختلف وروايته 8 -5 ،  ذكر األبيات من 19/210: األغاني  -
  .ويترك قتلى / 6
  .لمروان صدعاً بيننا/ ....     7
  :طبري  وروايته ذكر ثمانية أبيات غير ترتيب ال3/96: مروج الذهب -
  ..لحسان صدعا / 7

  ... عشية أغدو في الفريقين ال أرى       من القوم / 10

______________________________  

-26-  
  (*)السائب بن فروخ

)1(   
  )أبو العباس األعمى(

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  كَستْ أسد إخوانهـا ولـو أننـي       
  فلم تَر عيني ِمثْل حـي تحملـوا       

ــر بأي ــةٍ أب ــى ِبذم ــاٍن وأوفَ م  
 

ــسيتُ   ــواني إذا لَك ــدة إخ   ببل
  إلى الشام مظلومين منذ بريـتُ     

  )1(وأعلم بالمسكيِن حيثُ يبيـتُ     
 

_____________________________  
هو السائب بن فروخ المسكي، أبو العباس، شاعر، أعمى، هجاء، مـن أنـصار بنـي أميـة                  (*) 

يع لهم وانصباب الهوى لهم، أكثر شعره في هجاء آل الزبير غيـر  المعدودين المقدمين في مدحهم والتش 
ـ  126مصعب، ألنه صديقه، وكان يحسن إليه مات نحـو           ، أعـالم   329-16/321:األغـاني .    هـ

  .3/68: الزركلي



  :ضوء على الشعر
. وتمـر وأمر له ببٍر . يقال أن عبد اهللا بن الزبير رأى رجالً من بني أسٍد في حالة رثٍّة فكساه ثوبين    

  .ولم يحظ الشاعر من عبد اهللا بن الزبير بشيء إذ كان دائم الهجاء لهم وبخاصة عروة بن الزبير
  .16/326: األغاني

  :التوثيق واختالف الروايات
  .16/326: األغانياألصفهاني، ) 1(
 ذكر البيت األول فقط ونسبه إلى العباس الغرير، ولم أقـف علـى قـصده    4/33:  ربيع األبرار -

  .وروايته برواية األغاني نفسها. ريربالغ
  : وروايته3/1/2:بترتيب ذكر األبيات 1/178: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله-
  ).بحضرة إخواني إذا لكسيت/ ( 1

=======================  
)2(  

  :وقال يهجوعبد اهللا بن الزبير

  ] الكامل [                     
1/  
2/  
3/  
4/ 

الِئلَكُــم وقُــدــنتُم حكُــمصتُم أم  
  ُأِمرتُ بجر ذيوِلهـا فـي بيِتهـا       
  غَرضاً يقاِتـُل دونَهـا َأبناُؤهـا      
  هِتكتْ ِبطلحة والزبيِر سـتُورها    

 

  هذا لعمـرك ِقلَّـةُ اإلنـصافِ       
  فَهوتْ تَشُقُّ الِبيـد باإليجـافِ     
ــي واألســياِف   بالنَّبــِل والخَطَِّ

  )1(هذا المخَبر عنْهم والكَـاِفي    
 

  : ضوء على الشعر
أنكر أبو العباس األعمى على عبد اهللا بن الزبير حينما عده خارجا عن الدين والشرع وذلك حـين                 
أخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين للقتال في معركة الجمل ، فرماه بالكفر والخبث قاصداً النيل                

  . من شخصيته اإلسالمية 
  .مادة وجف : ، اللسان السرعة في المسير : اإليجاف /2

  : التوثيق واختالف الروايات
  .1/44: الهجاء والهجاؤون في صدر اإلسالم محمد محمد حسين، ) 1(

=======================   



)3(  
  :وقال يهجو عبد اهللا بن الزبير ويهجو آل الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

        إنكـم بني أسد ال تـذكروا الفخـر  
ــ  ـدات بيعكم لــصديقكمبٍن خيــري  

  متى تُسألوا فضالً تَضنّوا وتبخلـوا     
      تُمإذا استبقت يوماً قـريش خـرج  
     تجيئون خلف القوم سوداً وجـوهكم  
ــاً  ــؤم طابع ــا ذاك إال أن للّ   وم

 

  
 

  متـى تـذكروه تُكْـذَبوا وتُحمقــوا   
ــرق ــه ويطْ ــدو علي   وشــركُم يغ
ــرقُ ــا تَح ــشر فيه ــرانكم بال   وني

   وذو المجـد يـسبق     بني أسٍد سكْتاً  
  إذا ما قريش لألضـاميم أصـفقوا      

  )1(يلوح عليكم وسمه لـيس يخْلُـق      
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
لما غلب عبد اهللا بن الزبير على الحجاز، جعل يتتبع شيعة بني مروان فينفيهم عن المدينة ومكـة،                  

عباس األعمى نبذٌ من كالم، وأنه يكاتب بني مروان فـي          حتى لم يبق بهما أحد منهم، ثم بلغه عن أبي ال          
  .فقال الشعر يهجوه، ويهجو آل الزبير. ويمدح عبد الملك فدعا به، وأغلظ عليه، ونفاه. عوراته

  .16/329: األغاني
  ).بعد(مادة : اللسان. أي بعد حين: بعيدات/ 2
  ).ضمم(مادة : اللسان. الجماعة، والجماعات: األضاميم/ 5

  :وثيق واختالف الرواياتالت
  .16/329: األغاني األصفهاني، )1(

=======================    
) 4(  

  :وقال لما بلغه قتل مصعب

  ] الخفيف  [
1/  
2/  
3/  

ــا ــه م ــصعباً إن   رحــم اهللا م
  طلب الملك ثـم مـات ِحفاظـاً    
  ليتَ من عاش بعده مـن بنـي       

     م
     
     م

   ِفينــا كَريمــات كريمــاً وعــاشَ
ــذموما  ــاِخال وال م ــشْ ب ــم يع   ل

   فينـا سـليما    العوام ماتوا وعـاشَ   



4/  
5/  
6/ 

  لن ترى ِمثله لدى الـدهر نـداً       
  لى الناس بيـضا   كم له من يٍد ع    

  ريبــاً ســليباًويــد غــادرت ح
 

  
    م

ــسوما  ــاح ذرواً ي ــُل الري   أو تزي
  ء قد أحيـا بهـا ِعظامـاً رميمـا         

ــا  ــداً لئيم ــاد وغ ــاٍء فع   )1(ذا غن

 
_____________________________  

  : ضوء على الشعر 
كان أبو العباس يهجو آل الزبير دون مصعب، فإنه كان يمدحه، ويمدح بني أمية، فدخل على عبـد            

هات  فلـسنا نتهمـك، فأنـشده هـذه     : اعفني، قال: الملك بعد مقتل مصعب، فسأله عن قوله فيه، فقال        
  -:صدقت، لقد مات كريما ثم تمثل : األبيات، فقال له

  . رام التي ال يرومها         من الناس إال كّل خَِرق معممولكنه
  .543-542: ، وأخبار الموفقيات328-327/ 16: األغاني.  وخرق هنا بمعنى السيد الكريم

  :التوثيق واختالف الروايات
  .542: األخبار الموفقيات ابن بكار، ) 1(
  : ذكر البيت األول وروايته 16/358:  األغاني -
  .)يرحم اهللا مصعباً فلقد ما          ت كريماً ورام أمراً جسيماً  / ( 1
  :  ذكر البيت األول والثاني وروايته 105/ 7: أنساب األشراف -
  .) انه عا     ش جواداً وكان فينا كريما /  ( 1
  .) مات فقيدا / ( 2
  : وروايته1/2/3 ذكر 7/211:  وفي أنساب األشراف-
  .) رام أمراً عظيماً و.... يرحم اهللا /  ( 1
  .نفسه / 2
  ).ليت من عاش بعده من قريش       قد قضوا قبله وعاش سليما / ( 3
  

______________________________  



-27-  
  (*)سالم بن وابصة األسدي

)1(   
  :قال يمدح محمد بن مروان ويذكر قتله إبراهيم ومصعبا

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/ 

  أبلــغ أميــر المــؤمنين رســالةً
  فاذكر وال تجعـل بـالء محمـد       
  يدعى اذا ما الجيش أحسن أدمـه      

ــن مــ  ــرٍةال تجعل   ؤثَالً ذا إم
  ذا ما الحرب أطِفىء نارها    يغدو إ 

  كأغر يتّخـذُ الـسيوفَ سـرادقاً      
  لــه بــشدٍة لــك شــدهافــتح اإل

   غُـدوةً  لما لقينـا أهـَل مـسكنٍ      
   مقـصصٍ  تعدو جيـادهم بكـلِّ    

ــشبيةٍ   ــاهم خ ــززين ِلح حوم  
  آل ابن مـروان األغـر محمـد       
       ذلك مـن فتـى نفسي فداؤك يوم  

 

  ليس المحاِمر كـالجواد المـسهب      
  والخاذليك لدى الحـروب كجنـدب     
ــدب  ــم ين ــه ل كريه ــون   وإذا يك
  ضخماً سرادقُه وطـيء المركـب     
  ويروح مزهـواً عظـيم الموكـب      

  شي األنكــبيمــشي برايتــه كمــ
  ما بين مـشِرِقها وبـين المغـرب       
ــب  ــول متنكّ ــي مته ــالطَوِد ف   ك
ــذنَب م ــي ــاب وحنظل ــدِد الثي ج  
ــسب   ــم تُن ــةٌ ل ــتالهم مجهول   ق
  ما بين اشـترهم وبـين المـصعب     

  )1(يكفـي بمــشهدِه مكـان الغُيــب  

 
_____________________________   

ر، من أهل الحديث، دمشقي، سكن الكوفـة        هو سالم بن وابصة بن معبد األسدي، أمير، شاع         (*) 
 ، أعـالم  6/56: تهذيب ابن عـساكر . وولي إمرة الدقة لمحمد بن مروان، ومات في آخر خالفة هشام      

 .3/73: الزركلي

  -:ضوء على الشعر 
 مناسبة الشعر، وفي أنساب األشراف كذلك وواضح أنه قالها يمدح مروان بـن             الموفقيات لم يذكر   

  .  جمع بين قتل إبراهيم بن األشتر ومصعب بن الزبيرمحمد، ويبين كيف
  .مادة حمر: اللسان .الحصان سمن حتى صار كالحمار: المحامر /   1

  .مادة سهب: اللسان .الفرس السريع الواسع الجري :      المسهب 



  .مادة نكب: المتطاول ، اللسان : األنكب /   6
  .مادة قصص:  ، اللسان غليظ أو قصير، أو عظيم الصدر: المقصص /  9

  :التوثيق واختالف الروايات
  .538/539:األخبار الموفقيات  ابن بكار، )1(
:  المؤتلف والمختلـف   4،5:  واألبيات 12 - 11 ، 6-1، ذكر األبيات    7/98:  أنساب األشراف    -

  . منسوبة البن الزبير األسدي2/3
  .) ليس المبلد كالجواد  ( 7/98: في أنساب األشراف/ 1
  .) والخالدية لدى : (  في أنساب األشراف/ 2
  .) وإذا تكون عظيمة: ( في أنساب األشراف/  3
   :في المؤتلف والمختلف/  4

  ال تجعلن منديا ذا سرة                ضخماً مناكبه عظيم الموكب
  .)  ال تجعلن مؤنثا ذا سرة : (  وفي أنساب األشراف-

 بن الزبير األسدي ومنسوبة له، وقد رأيت اعتماد النسبة في    في ديوان عبد اهللا    4/6/7/11واألبيات  
  .األخبار الموفقيات وأنساب األشراف لسالم بن وابصة لكمال القصيدة وتماسكها فيهما

  -:ورواية الديوان 
  .) ال تجعلن مبدناً ذ سرٍة / ( 4
  .)ما بين مشرق أهلها والمغرب /  ( 7

  ....)          بين ابن أشترهم جمع ابن مروان األغر محمد   /  ( 11

______________________________  
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  )*(سراقة بن مرداس البارقي

)1(  
  :قال متهكماً بالمختار الثقفي

  ] الوافر [
1/  
2/  
3/  

ــي    ــحق أنِّ ــا إس ــغْ َأب   أال أبِل
  راًذكفــرتُ بــوحيكم وجعلــت نُــ

ــِصراه  ــم تُب ــا ل ــاي م   رأت عين

ــصمتاِت  ــاً م ــق دهم ــتُ البل   رأي
ــاتِ   ــى المم ــالكم حت ــي قت   عل
ــات  ــالم بالتُّرهـ ــا عـ   ِكالنـ



ــالوا /4 ــذبتم : إذ ق ــم ك ــول له   أق
 

  )1(وإن خرجوا لبست لهـم أداتـي      
 

_____________________________  
هو سراقة بن مرداس بن أسماء بن خالد البارقي األزدي، شاعر عراقي، كـان ممـن يقاتـل         (*) 

ن الزبير، بالبصرة، ومنها إلى دمشق، ثم عاد إلى العراق مع بشر         المختار الثقفي، وذهب إلى مصعب ب     
  .هـ79مات نحو . بن مروان وكانت بينه وبين جرير مهاجاةا

. 6/69:  ، تهذيب ابن عساكر    15/132: الوافي بالوفيات   . 441-2/440: طبقات فحول الشعراء  
  81-3/80: أعالم الزركلي

  :ضوء على الشعر
ارقي إلى مصعب بن الزبير مقاتالً المختار الثقفي، وحين أسره المختار،     التجأ سراقة بن مرداس الب    

وأمر بقتله، زعم أنه رأى المالئكة تحارب في صفه، ففك أسره، فقال حين ابتعد عنه متهكماً، ومعلنـاَ                   
  .9/19: األغاني . والءه لجيش مصعب الشعر

: البلـق ). دهم(مادة  : اللسان. سود: همد). صمتَ(مادة  : اللسان. ال يخالطه لون آخر   : مصمت/ 1
  ).بلَقَ(مادة : اللسان: الخيول

  .كنية المختار بن أبي عبيد الثقفي: أبا إسحق

  :التوثيق واختالف الروايات
  .8/217:  البداية والنهايةابن كثير، ) 1( 
  : وروايته3-1ذكر األبيات  :9/19: األغاني -
  .كفرت بدينكم/ 2
  . لم تبصراهُأري عيني ما/ 3
  . ذكر األبيات برواية األغاني نفسها6/54:  تاريخ الطبري -
   وروايته1/2/3 ذكر األبيات 21/29:  نهاية األرب في فنون األدب للنويري-

  .رأيت الخيل بلقا مصمتات/ 1           
  .كفرت بوحيكم/ 2           

3 /ُأري عيني.  
    : وروايته1/2/3ذكر األبيات . 100:  األمالي للزجاجي-

  ).ما لم ترأياه/ (2    
  ....).علي قتالكم     كفرت بوحيكم ورأيت نزراً/ (3    

  : وروايته1/2/3  ذكر األبيات 2/44:  العقد الفريد-
  .)ما لم ترأياه/ (2    
  .)كفرت بوحيكم/ (3    



  : بالرواية نفسها1/2/3ذكر األبيات . 2/440:  طبقات فحول الشعراء - 
  . برواية األغاني1/2/3ذكر األبيات . 303 : األخبار الطوال-

=======================  
)2(  

  :وقال يمدح إبراهيم بن األشتر وجيش مصعب

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

  َأتاكُم غُالم مـن عـرانين مـذِْحجٍ       
  فيا ابن زيـاٍد بـْؤ بـأعظَِم مالـكٍ         
  ضربناك بالعضِب الحـسام بحـدةٍ     

  ة اهللا إنَّهـم   جزى اهللا خيراً شـرط    
ــٍد إذ  ــِدر بهن ــساقُوأج ــبيئةًت س   

 

  جريء على األعداِء غيـر نكُـولِ       
   الشَّفرتَين صـِقيلِ   وذُق حد ماضي  

ــا أبأ ــلِ  إذا م ــاتالً ِبقتي ــا ق   نَ
  شَفُوا من عبيـد اهللا أمـِس غليـلِ        

  )1(لها من بني اسحق شـر حليـلِ       
 

_____________________________  

  : ضوء على الشعر
كان عبيد اهللا بين زياد من الموالين لألمويين، ودارت حروب معه ومع جموع جيش مـصعب بـن      
الزبير، وكان ابراهيم بن األشتر والياً لعبد اهللا بن الزبير في الموصل وتالقيا في معركة حازر، وانهزم           

يم بن األشتر فرحاً    عبيد اهللا بن زياد نتيجة النضمام قيس للزبيريين، وقتالهم ضده، وأحدث نصر إبراه            
  .52/ 6: الطبري". شرطة اهللا"وابتهاجاً في شعر الزبيريين مثله قول سراقة ووصفه جند المعركة بأنهم 

  .براهيم بن األشتر قائد جيش عبد اهللا بن الزبير ضد ابن زيادإشارة إلى إ: غالم/ 1
  .ب وجيشهعبيد اهللا بن زياد قائد جيش األمويين في قتاله ضد مصع: ابن زياد/ 2
  ).مادة عضب: اللسان. (قاطع: عضب/ 3
  .هو عبيد اهللا بن زياد: عبيد اهللا/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
والبيت السادس ُأِخذ من هامش المحقق باعتباره له في ديوانه، ولم           . 6/92: ، تاريخ   الطبري)  1 (

  .أجد ديوانه في مصادري
  : وروايته1/2/4ات ذكر األبي. 4/63: الكامل في التاريخ-

  ).بأعظم هالك/ (2    
  : وروايته4-1 ذكر األبيات 8/226: البداية والنهاية-
  إذا ما أتانا قتيال بقتيل/ .... 3    بأعظم هالك/ 2
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  (*)سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت

)1(  
  :قال حانقاً على مصعب بن الزبير وأخيه عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/ 

     بجباألمر ذي النبأ الع أتى راكب  
ــِتيرةٍ   ــاٍة ذات دلٍّ س ــِل فت   ِبقَتْ
  مطهرٍة من نـسِل قـوٍم أكـارمٍ       
    هخليُل النبي المصطفى ونـصير   
  أتاني بـأن الملحـدين توافقـوا      
  فال هنَـأتْ آل الزبيـر معيـشةٌ       
ــتْ  ــا وقُطِّع ــأنَّهم إذ أبرزوه   ك

ـ    ألم تعجِب    ٍةاألقوام من قتِل حر  
  من الفاضالت المؤمنات بريئـةٍ    
  علينا كتاب القتِل والبأس واجـب     
  على ديـن أجـداد لهـا وأبـوةٍ        
  عجبتُ لها إذ كُفِّنت وهـي حيـةٌ       

 

      بسبقتِل ابنة النعمان ذي الديِن والح  
     ِة األخالق والخـيم والنـسبمهذَّب  

  الِحقَب من المؤثرين الخير في ساِلِف
  والكُرب والنَّكِب به في الحرب وصاح

      لَبنَّبوا القَتَْل والـسعلى قتلها ال ج  
  وذاقوا لباس الذُّل والخوف والحرب    

      ـربأسيافهم فـازوا بمملكـة العب  
    من المحصنات الدين محمودة األدب  
  من الذَّم والبهتان والشك والكـذب      

  الحجب وفي وهنِ عفافٌ في الِحجال   
  خْز أهالً ولم تُِرب   ِكرام مضت لم تُ   

       بجمن أعجِب  الع هذا الخطب 1(أال إن(  
 

_____________________________  
ومن سكان المدينة . من شعراء الحماسة الشجرية: هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت(*) 

  . هـ115مات نحو . المنورة، وهو آخر من عِرفَ من أبناء حسان بن ثابت
  .3/97: أعالم الزركلي . 1/313: الشعر والشعراء . 3/109: ل مبغية اآل

  :ضوء على الشعر
قيل الشعر في مقتل امرأة المختار عمرة بنت النعمان بن بشير األنصاري وقت سئلت مـن قبـل                  

فرفعها مصعب إلى السجن، وكتب فيها إلى . هو عبد من عباد اهللا الصالحين: مصعب عن زوجها فقالت
اقتلوها، والقصة تطول عن هذا المقام، ولكن كان   :  أنها تقول في زوجها أنه نبي، فقال لهم        أخيه عبد اهللا  

  .113-6/112:  تاريخ الطبري . قتلها، لما في قتلها من ظلملها أثر في كل من سمع بم



  : التوثيق واختالف الروايات
  113-112 / 6:  تاريخ ،الطبري ) 1(
   وزاد ثالثة أخرى ، وروايته10-9-8: ات  ذكر األبي310:  األخبار الطوال  -
  ) .من المخلصات  / ( 8
  ) .من الزور والبهتان ........من الغافالت  / ( 9

  : وزاد ) . وهن ِضعافُ ..... علينا كتاب اهللا في القتل  / ( 10
 )        ِربقَتَُّل ظلما، لـم يـخالف ولم يفقلت ولم أظلم أعمرو بن مالك      ي(  

      )   تِرنا      ونحن حماة الناس في البارق األِشبـِو ـُنا آل الـزبير ب   )ويسِبق
  )        فإن تُعقب األيام منهم نُجاِزهم     على حنَق في القـتل واألسر والحنَب        ( 

  : ذكر األبيات وروايته 71-4/70:  الكامل في التاريخ -
  ).والضرِب والكرب/ (4  
  .)ال أحسنوا/ (5  
  ).علينا ديات/ (10  
  ).إذ كُتّفَت/ (12  

  : ذكر األبيات وروايته147: كتاب أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي بروايةأبي محنف-
  :، وزاد على األبيات ) من الغافالت / ( 9

ـِرات ال خـروج ِبِذيـةٌ                 مالِئمة تبغي على جارها الجنب    مـن الـخف
   القربى ولم تدر ما الخنا                 ولم تَزدِلف يوما بسوء ولم تِحبوال الجار ذي

______________________________  
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  (*)سلْم بن زياد

)1(  
  :قال يعلن تبعيته آلل مروان ويذم عبد اهللا بن الزبير بالبخل

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  

  اهةًأالَ بكرتَ ِعرِسـي تَلـوم سـف       
  فقلت لهـا والجـود منِّـي سـِجيةٌ      
  ذَِريني فإنّي غيـر تـاِرِك ِشـيمِتي    

  على ما مضى منّي وتأمر بالبخـل       
   ؤالهمثلـي  وهل يمنع المعروفَ س   

  وال مقِْصٍر عن الـسماحِة والبـذْل      



4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/ 

  وال طارٍد ضيفي إذا جـاء طارقـاً       
  إن البخـل لـيس ِبمخِْلـدٍ      ! أأبخل

  أِبيــع بنــي حــرٍب بــآل خُويِلــٍد
  وأشِْري ابن مروان الخليفةَ طائعـا     
  فإن تُظِْهروا لي البخَل آَل خُويلـدٍ      

   غابت عشيرتي  وإن تَقْهروني حيث  
  

  فقد طرق األضيافُ شَيِخي من قبلي     
  وال الجود يدِنيني إلى الموت والقتل     
  وما ذاك عند اهللا في البيع بالعـدل       

ـ    ! بنَجل بني العوام   ح مـن نَجلقُب  
  فما دلُّكم دلِّي وال شَـكْلُكم شـكلي       

  )1(فمن عجِب األيام أن تَقْهروا مثلي     
 

_____________________________  
والّه يزيد  . هو سلم بن زياد بن أبيه، أمير من آل زياد، كنيته أبو حرب، كانت إقامته بالبصرة               (*) 

بنه معاوية بن يزيد، دعا سـلْم أعيـان         هـ، ولما مات يزيد بن معاوية وا      61بن معاوية خراسان سنة     ا
ثم نكثوا، فاستخلف عليهم المهلب ) هـ64(خراسان إليه، وعرض عليهم أن يبايعوه على الرضا فبايعوه 

  ).هـ73(توفي نحو . بن أبي صفرةا
  .3/110: أعالم الزركلي. 6/235: تهذيب ابن عساكر. 40-4/39: الكامل البن األثير

  :ضوء على الشعر
بن زياد حبيساً عند عبد اهللا بن الزبير ألمر فعله، وكانت زوجة الفرزدق في عراك معه،                كان سلم   

وحاول الفرزدق توسط سلم بن زياد له في زوجته عند عبد اهللا بن الزبير، ودخل على سلم فأنشده شعراً 
 له زوجته أم    فقالت.  ثم أمر له بعشرين ألفاً فقبضها      -يعني زوجته -هي لك، ومثلها نفقتك     : له، فقال له  

  .9/374: األغاني .أتعطي عشرين ألفاً وأنت محبوس، فقال شعره: عثمان بن عبد اهللا بن عثمان الثقفية
  . زوجتي، وهي أم عثمان بنت عبد اهللا بن عثمان بن أبي العاص الثقفي: عرسي/ 1

  .9/374: األغاني 
  .-الفهارسراجع ملحق النسب في -هو الجد الثاني البن الزبير : آل خويلد/ 6
  .يقصد ُأبايع: أشري/ 7

  :التوثيق واختالف الروايات
  .21/298: وذكرها أيضا في. 9/374: األغاني األصفهاني، ) 1(

______________________________  
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  (*)سليمان بن سالّ م الحنفي

)1(  

  :قال يمدح عبد الملك ويهجو آل الزبير

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

  دعونا سميعاً فاستَجاب لنـا    ِإنّا  
  َأراحنا من بني العوام إذ قَسطوا 
    هضاِربو مقِْع ال تَنْبالو برجم  
  ِبابِن الزبيِر جنون ال ِشفاء لـه      
  رام اَألمور فَأعيتْـه مطاِلعهـا     
ــه سردــاِب اهللا ي ــا بكت   وغَرن
  وغاَل َأعطيةَ الِمصريِن يأكُلُها   

 

  وما به حين يدعو العبد من صـممِ        
  واستَخْلَفَ اهللا عدالً من ِبني الحكَـمِ      
  يمسي العدو له لَحماً علـى وضـمِ       

ــن اللَّ ــشْفي ِم ــريجيةٌ تَ ــِمإال س م  
  حتّى َأحلَّ ِبـرِكن البيـِت والحـرمِ       
  ولْم يـدع بطُنـه تَمـراً ِلمجتَـرمِ        

  خَفْ نَقْممِن ذي الِنقَّمِ   ولم يح1(ةَ الر(  
 

_____________________________  
  .لم اعثر له على ترجمة  (*) 

  : ضوء على الشعر
لم يذكر صاحب كتاب أنساب األشراف مناسبة محددة، ويبدو من الشعر أن الشاعر مبتهج للخالص            

  .من عبد اهللا بن الزبير وقضاء عبد الملك بن مروان عليه
  مادة سرج : اللسان . ن أو وعاء يوضع فيه الخمر قي: سريجية / 4

  : التوثيق واختالف الروايات
  .7/140: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(

______________________________  
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  )*(سهم بن حنظلة

)1(  

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

 ــه ــة ِإنَّ ــي ُأمي ــه بن ــصر اإلل   ن
  هالـــواِرثين محمـــداً ســـلطانَ

       ـاللَهـلَّ ضض اكحلما لقوا الـض  
ــِه ــِل نَخاِع بِبح مــيوفَه ــوا س   حطّ
ــه ــٍب ِإنَّ يــا خُب ــِسالح أب   ألــق ال
  لو أدركتْ زفَـر الـضاللَِة خَيلُنـا       

 

  من يعِطِه سـيب الخالفَـِة ينْـصرِ        
ــِر الِمنب ــِه وعــود ــواز خَاِتم وج  
ـ         يحبـاِن مٍت ِللْجـوِم مـوِرفي ي  

ــرِ   ــه وراء الِمغْفَ ــن هامتَ   وفَلَقْ
  عار عليك وخُذْ ِوشـاحي معـِصرِ      

ــسرِ   ــٍع وألنْ ــه ِلخَواِم   )1(لَتَركْنَ
 

_____________________________  
هو سهم بن حنظلة بن جاوان بن خويلد، من بني غني بن أعصر، فارس، شاعر، من أهـل                   (*) 

  .هـ70م إلى أيام عبد الملك بن مروان، مات نحو الشام، أدرك الجاهلية وعاش في اإلسال
  .3/144: أعالم الزركلي. 154: ب األشرافجمهرة أنسا

  :ضوء على الشعر
لو انضممت إلـى    : لما كانت معركة مرج راهط رأى مروان رجالً من محارب يقاتل في ِقلَّة فقال             

 فسر مروان وضحك وأمر قوماً كانوا حوله        إن معنا مدداً من السماء،    : الناس فإنك منفرد في ِقلَّة، فقال     
  .6/273: أنساب األشراف . أن ينضموا إليه فقال سهم بن حنظلة الشعر

  .مرت ترجمته. زفر بن الحارث: زفر/ 6

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/273: أنساب األشراف  البالذري، )1(
  

______________________________  
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  (*)لسدوسيسويد بن منجوف ا

)1(  
  :قال يرثي عبد اهللا بن الزبير وأخاه مصعبا

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/ 

   لهـذا العـاذِل المتَعـصبِ      أال قُل 
  وبعــد أخيــه عائــِذ البيــِت إنَّنَــا
  فِصرنا كشاٍء غاب عنها ِرعاؤهـا     
  فإن يك هذا الـدهر أخنـى بنابـه        

  مـصالنا وأصبح أهل الشام يرمون     
  فإنّي لَبـاٍك مـا حييـتُ عليهمـا        
  أرى الدين والـدنيا جميعـاً كأنمـا       
  هما ما هما كانا لذي الدين عـصمةً     
  فزادهمــا منــي صــالةٌ ورحمــةٌ
  فقد دخل المـصرين حـزن وذلـةٌ       
  وبدلتُ مما كنـت أهـوى بقـاءه       
  وعــك ولخْــم والــسكُوِن وفرقــٍة
يقولــون هــذاك الزبيــري هالــك  

 

   من بعد مـصعب    تطاول هذا الليل   
  رمينا ِبجـدٍع للعـرانين موِعـبِ      

ــٍة ــالِم ألذؤبِ معطل ــنح الظ ج   
  وأنحى عليه بعـد نـاب بمخْلَـبِ       
ــيبِ  ــداوة ص ــا للع ــل بروه بنَب  
  ومثٍْن ثنـاء لَـست منـه بمعِتـبِ        
  هوت بهما باألمس عنقاء مغـِرب     
  فهل بعد هذا مـن بقـاِء لمطْلَـبِ        
ــبِ   ــم بتنح ــل دائ ــرة ثك   وح

عــدجثــِرِب ألهــل المكّوتــين وي  
  معاشر حيي ذي كَـالِع ويحـصبِ      
  برابرة األجنـاس أخـالط سـقلب      

  )1(فقد ذهبت أبنـاؤه كـّل مـذْهب       
 

_____________________________  
سويد بن منجوف بن ثور السدوسي كان من مقربي مصعب، وصف بأنه خفيف اللحية لـيس                (*) 

 .495/ 1: ، الشعر والشعراء323-8/322: األغاني. يربذي منظر ، وقد هجاه األخطل وكذا جر

  ضوء على الشعر 
  .28/257:ذكر ابن عساكر في تاريخه أن الشاعر قد رثى ابني الزبير دون تعليق آخر

  ).مادة قطع: التاج(القطع  : الجدع /   2
ة مـاد : التـاج (قطع، وكل شيء اصطلم فلم يبق منه شيء فقد أوعب واستوعب، فهو موعـب         : أوعب
  ).وعب



  مادة كلع: اللسان. صفة الشجاعة، مأخوذ من الكالع وهو البأس والشدة والصبر: كالع/   11
  مادة وعك: اللسان . األلم يجده اإلنسان من شدة التعب: وعك /  12

  -:التوثيق واختالف الروايات 
  .28/257:  دمشق تاريخ،ابن عساكر) 1(

=======================  
) 2(  

  :صعبا أهل الكوفة وغدرهموقال يحذر م

  ] الوافر [
1/  
2/ 

ــوالً  ــي رس ــصعباً عنِّ ــأبلغْ م   ف
ــاجي   ــن تُنَ م ــر ــم أن أكث   تعلَّ

 

ــل وادِ    ــصيح بك ــى النَّ   وال تلق
ــادي  ــم األع ــتهم فَه   )1(وإن أدني

 
_____________________________   

   التوثيق واختالف الروايات 
  .534: األخبار الموفقيات ابن بكار، )2(
  .)81: (  األمالي لليزيدي بالنسبه -

  .) وهل يلفى /    ( 1  
  ).وإن ضحكوا إليك هم األعادي/   (2  

   .314 / 5: كتاب الحيوان  -

  .7/97:  أنساب األشراف  -
  ..) ولن تلقى ... أال ابلغ /   ( 1  

______________________________  
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  (*)الضحاك بن فيروز بن الديلمي

)1(   
  : ساخراً من عبد اهللا بن الزبيرقال

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  َأن سـوفَ تَكْفيك قَبضةٌ  لَنـا تَقـوُل
     ـتَهوأنت إذا مـا ِنلْتَ شيئـاً قَضم  

ـْرها    لَكُم سنَّـةُ    الفاروِق ال شَيء غَي
  مـا اتَّقَيتَ اهللا ال شـيء غَيـره فلو
 

 طْـنُكوب رر  َأقـلُّ أو ِشـبـِب    من الش
  كما قضمت نار الغَضا حطَب الِسدرِ   

  أبـي بكْـر  النَّـِبي ِصـديِق وسـنَّةُ
طفتكِرو العاطفات إذا عم1(عـلى ع(  

 
_____________________________  

هو الضحاك بن فيروز الديملي، وفد على عبد الملك بن مروان، وحدث عن أبيه زمن النبـي        (*) 
هـ، وكان قد 115الة والسالم أن يختار إحدى امرأتيه، وكان تحته أختان لما أسلم، مات نحو            عليه الص 

 أعالم الزركلي 16/355: وقف في صف عبد اهللا بن الزبير عندما ثار على األمويين، الوافي بالوفيات 
 :3 /215.  

  :ضوء على الشعر
قامة الحقّ، وال ألتمس جمع مـال وال        واهللا ال أريد إال اإلصالح وإ     : كان ابن الزبير يخطب ويقول    

أنساب . ادخاره، وإنما بطني شبر أو أقل يكفي ما مأله، فلما قتل عمرو أخاه قال الشاعر يعاتبه ويلومه                
  .5/332: األشراف 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .332/ 5: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(
  :أما الثانية وذكر البيت األخير في روايتين األولى المثبتة، -

  قريباً لردتك العطوفُ على عمِرو  فـلو كنـت تجزي أو تثيب بفعمٍة/ 4  
 ، وروايته1/2/4  ذكر األبيات 85 / 3:  مروج الذهب -

  ......تخبرنا أن سوف تكفيك / 1  
  قريباً لردتك العطوفُ على عمِرو  فـلو كنـت تجزي إذ تَبيتُ بنعمٍة/ 4  

______________________________  
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  (*)طفيل بن عامر بن واثلة

)1(   

  ] المتقارب [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

 ــصعب ــيرها م س ــك ــإن ي   ف
ــستلئماًُ  ــة مـ ــود الكتيبـ   أقـ
  علــــي دالص  تخيرتهــــا
  سعرتُ علـيهم مـع الـساِعرين      

ــو أن ــوة  فل ــه ق ــى ب    يحي
  ن يحيــى كفــرخ العقــابولكّــ

 

  
  
  

     م
  

    م

ــى مــصعٍب  ــإنّي إل ــذِنبف م  
 ــرب ــرٍة أج ــو ع ــأني أخ   ك
ــضب ــق ِمق ــالكفِّ ذو رون   وب
نـــاراً إذا خمـــدت تَنقُـــب  
فيغــذو مــع القــوم أو يركــب  

  ــب ــه أزغَ ــش قوادم   )1(ري

 
_____________________________  

هو طفيل بن عامر بن واثلة ، أحد الشجعان، من وجوه قومه، كان هو وأبوه مع ابن األشعث                   (*) 
  .3/227: أعالم الزركلي .   هـ80جاج بالعراق وقتل في وقعة يوم الزاوية نحو في ثورته على الح

  :ضوء على الشعر
أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، أخو الحسن والحسين عليهما           (  لما رجع محمد بن الحنفية      

الطـائف  فـي  ( حبسه ابن الزبير في سجن عارم  - من الشام –السالم ، أمه خولة بنت جعفر الحنفية       
، فخرج إليه جيش من الكوفة عليهم الطفيل عامر بن واثلة حتى أتوا سجن عارم         )4/66: معجم البلدان   

فكسروه وأخرجوه، فكتب عبد اهللا إلى أخيه مصعب أن يسير كل نساء من خرج لذلك، فأخرج مصعب                 
   .15/146:األغاني. نساءهم وكانت منهن أم الطفيل وابن له صغير يقال له يحيى وقال الشعر

  .القاطع : ماؤه وصفاؤه، المقضب: الدرع الملساء اللينة، رونق السيف: دالص/ 3
  .الجرب : عرة/ 4

  التوثيق واختالف الروايات
  . 3/481:  أنساب األشراف البالذري،)1(
   وروايته3 – 1 ، ذكر األبيات 147-15/146:  األغاني -

  .)وفي الكف/ ( 3  
  :    ذكر األبيات عدا الرابع وروايته 4/40 :  خزانة األدب للبغدادي-     

  )ب في الوكر مستضعف أزغب....العقا/ ( 6    ) وفي الكف/ ( 3  
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  (*)ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي

  أبو األسود الدؤلي

)1(    
  :وقال مخاطبا عبد اهللا بن الزبير

  ] الوافر [ 
1/  
2/  
3/ 
 

ــرا   أميــر المــؤمنين جزيــت خي
  ولُمنـــاه فأعيـــا  بلَونـــاه 

ــولٌ  ــح أك ــى نَِك ــى أن الفت   عل
 

  أرحنا مـن قُبـاع بنـي المغيـره         
ــره  ــا مِري ــر لن ــا يِم ــا م   علين
ــره ــه كثيــ   )1(ووالّج مذاهبــ

  
_____________________________  

هو ظالم بن عمر بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ، أبو األسود الدؤلي ،  واضع علم النحو ،                    * 
  .هـ69ا من الفقهاء واألعيان والشعراء والفرسان والحاضري الجواب، مات نحو كان معدود

  237-3/236:   ، أعالم الزركلي 7/104  تهذيب ابن عساكر 

   -:ضوء على الشعر 
استعمل عبد هللا بن الزبير الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربيعة على البصرة فأتوه بمكيال لهم ، فقـال    

  .1/119: األغاني . فقال أبو األسود يهجوه ويخاطب ابن الزبير فيه . باع إن مكيالكم هذا لق:لهم 
  
لقب الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربيعة المخزومي وسمي كذلك ألن أهل البصرة أتـوه                : قباع  /  1

  .6/11: أنساب األشراف . األجوف : والقباع  . ما هذا القباع : بمكيال بهم فقال 
  . بن الزبير بن العوامعبد اهللا:  أمير المؤمنين 

  .الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربيعة المخزومي : المقصود به : بنو المغيرة 
  .أي ال يحسن المعاملة : ما يمر لنا مريرة /  2

  -:التوثيق واختالف الروايات 
  .1/119: األغاني األصفهاني، ) 1(

  ذكر البيت األول وروايته 6/11:أنساب األشراف 

 ..... ) جزالك اهللا خيرا ابا بكر/(  1  
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  )*(عامر بن حذيفة العدوي

)1(  
  :قال يهجو عبد اهللا بن الزبير

  ] متقارب [
1/  
2/  
3/  

 

ــ ــدى كفَّ ــا للن ــم يخلق   اك ل
   عـن الخيـر مقبوضـة      فكفٌّ

ــا  ــة آالفهـ ــف ثالثـ   وكـ
 

  وال كــان بخلهمــا بدعــة   
ــبعة  ــة س ــصت مائ ــا نق   كم

1(رعةئيهــا لهــا ِشــ ِموتــسع(  
 

_____________________________  
هو عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد اهللا القرشي العدوي، أبو جهم، مشهور بكنيتـه                   (*) 

وكان مقدماً في قـريش    صلى اهللا عليه وسلموقيل اسمه عبيد بن حذيفة، أسلم يوم الفتح وصحب النبي
هجاه بهذه األبيـات ألن األعطيـة       معظماً، كان عالماً بالنسب، أمر له عبد اهللا بن الزبير بألف درهم، ف            

  .قليلة، ولم ينطق عبد اهللا بشيء

  :ضوء على الشعر
بلغني أن معاوية أعطـاك     : أمر عبد اهللا بن الزبير ألبي جهم بألف درهم، فدعا له وشكر، فقال له             

بأبي أنت ذاك من معاوية قليل، ومنك كثيـر،   : مائة ألف فمسختها وشكوته، وقد شكرتني، فقال أبو جهم        
  .3/712: بيع األبرارر

  كفّاك، و: الستقامة الوزن / 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .712 / 3: ربيع األبرار الزمخشري،  ) 1(   
 ذكر األبيات  ونسبها إلى الخليل بن أحمد وهو يهجو رجالً كانت يداه مقبوضتين من          379:  أدب الكاتب  -    

  . وبالرواية نفسها.البذل

______________________________  
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  (*)عامر بن واثلة

)1(  
  )أبو الطفيل(

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/ 

  ال در در الليالي كيـف تُـضِحكنا   
  ومثُل ما تحِدث األيام مـن ِغيـرٍ       
  كنّا نجيء ابـن عبـاٍس فَيقِْبـسنا       
ــةً  اهللا مترع ــد ــزاُل عبي   وال ي

  بـداِرهما فالبر والـدين والـدنيا      
  إن النبي هو النور الذي كُـِشفَتْ       
      ورهطُه ِعصمةٌ في ديننـا ولهـم  

   أولى ِمنْهم رحماً   -فاعلمه–ولستُ  
ــا  ــا وتمنعن ــنُعهم عنَّ ــيم تَم   فف
      أخزى ببغـضِهم نلن يؤتي اهللا م  

 

  منها خطـوب أعاجيـب وتبكينـا       
  يا ابن الزبير عـن الـدنيا يـسلِّينا        

ــِسبنا أ ــاً ويكْ ــديناِعلم ــراً ويه ج  
  ِجفانُــه مطِْعمــاً ضــيفاً ومــسكينا
  ننال منها الـذي نبغـي إذا ِشـينا        
ــينا  ــا وماض ــاتُ باقين ــه عماي   ب
  فضٌل علينـا وحـقٌّ واجـب فينـا      
  يا ابن الزبير وال أولـى بـه دينـا         
ــا ــا وتؤذين ــؤذيهم فين ــنهم، وت   م

  )1(األرض تمكينا  في وال ِعزاً الدين في
 

_____________________________  
هو عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو، الليثي، الكناني، القرشي، أبو الطفيل، شاعر كنانـة،          (*) 

وأحد فرسانها ، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم تسعة أحاديث، عاش إلى أيام معاوية وما بعـدها،         
، تهذيب ابن   15/148: انياألغ. هـ  100خرج على بني أمية مع المختار الثقفي ، توفي في مكة نحو             

  3/256: ، أعالم الزركلي7/200: عساكر

  :ضوء على الشعر
ثكلتك أمـك،   : كان عبد اهللا بن الزبير يمنع الناس عن ابن عباس، مما أغضبه عليه وبعث له يقول               

ر طالب فقٍه أو طالب فضٍل، فأي هذين تمنع؟ فأنشأ أبو الطفيل عام: واهللا ما يأتينا من الناس غير رجلين
  .15/148: األغاني . بن واثلة يقول الشعرا

  :التوثيق واختالف الروايات
  .148/ 15: األغاني األصفهاني، ) 1(



  : ذكر األبيات ورواياته1/414:  الجليس الصالح الكافي -
  ).منها عجائب أبناٍء وتبكينا/ (....... 1  
  ).وابن الزبير عن الدنيا يلهينا..... من عجٍب / (2  
  ).ن والعلم والدنيا ببابهمافالدي/ (5  
  ).به عمايةُ ماضينا وباقينا..... إن الرسول / (6  
  ).حق علينا........ وأهله / (7  
  ).وال باألولى.... ولستَ فاعلم باألولى به نسباً / (8  
  ).منّا..... ففيم تمنعنا منهم وتمنعهم / (9  
  ).لن يجزي اهللا من أجزى لبغضهم/ (10  

  . ذكر األبيات بالرواية نفسها4/44: دادي خزانة األدب للبغ-

______________________________  

-39-  
  (*)عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان الجسري

)1(  

  :قال يلوم رجال ويمدح عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/ 

فلو كنتَ مثل ابن الحواري لم تَـرم        
ــه   ــاعن دونَ ــد اهللا طَ ــن عب ولك

 

  يوم الداِر إذ عظُـم الخَطْـب      وجالدتّ   
   ربالـض يوم الدار إذ كُِره اربض1(و(  

 
_____________________________  

يذكر ابن عساكر في تاريخه أن عبد الرحمن بن أرطأة بن سيحان الجسري ، كان حليف حرب           (*)
  . 28/211: يخ ابن عساكر تار. بني أمية وقال هذا الشعر في رجل يلومه ، ومدح عبد اهللا بن الزبير 

  : ضوء على الشعر

  .قال يلوم رجال ويمدح عبد اهللا بن الزبير

  : التوثيق واختالف الروايات 
  . 211/ 28:  دمشق تاريخ،ابن عساكر) 1(



-40-  
  (*)عبد الرحمن بن الحكم

)1(  

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/ 

  ثَِكلَتْك أمـك مـن إمـاِم جماعـةٍ        
ــ ــمتَوسـ ــَأُلد إذا فالَذَتْـ   ه جيـ

  َألهاك برقُعه الِضباع عـن العمـى      
 

       يعـذُبفي األمـوِر و كأيضلُّ رأي  
لَــبأو ضــبعان ســوٍء أه لْبــاءه  
1(حتــى أتــاك وأنــت الٍه تلعــب(  

 
_____________________________  

هو عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص األموي، أخو مروان، شاعر محسن شهد يوم الدار،                (*) 
: فـوات الوفيـات  . هـ 70وكان حاضرا عند يزيد بن معاوية وقد جيء إليه برأس الحسين، مات نحو  

2/77.  

  

  :ضوء على الشعر
 أن عبد الرحمن أخا مروان بن الحكم قالها في يزيد حين خلعه ابن              5/310: يذكر أنساب األشراف  

 تم، ورأيت أن أثبت الشعر لصلته الزبير، ويالحظ هنا سنه وفاة المذكور له الشعر، وأحداث الخلع الذي        
  .الوثيقة بأحداث البحث 

  .شَعراء، ذات شَعر : يفالذ النساء، هلباء: يقال ذو مطارحة ومفالذة/ 2

  : التوثيق واختالف الروايات
  .5/310: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(

=======================  
)2(  

  :وقال 

  ] الطويل [
1/    عـن الهـوى    وما النّاس إال بحدلي   

 

ــرا  عــصى فَتَزب 1(و إال زبيــري(  
 

_____________________________  



  :ضوء على الشعر
كان عبد اهللا بن الزبير أمر بنفي بني أمية من المدينة فسيرهم عامله من المدينة إلى الشام ومـنهم                   

: نـساب األشـراف   أ. مروان بن الحكم، وكان الناس فريقين حساني وزبيري فقال عبد الرحمن الشعر    
6/264.  

نسبة إلى حسان بن مالك بن بحدل أخو أم يزيد بن معاوية وهي ميسون بنت مالك بنت                 : بحدلي/ 1
بحدل، وكان في تلك األثناء كالمالك لألمر يدعو لنفسه الحـور وتحركـت الحركـة الزيديـة نحـوه،            

 أنساب .من أخيه تارة أخرىفاضطرب اضطرابا شديداً وصار يدعو إلى نفسه تارة، وإلى من يختارونه 
  .6/246: األشراف 

  : التوثيق واختالف الروايات
  .6/246: أنساب األشراف البالذري، ) 1(

______________________________  

-41-  
  (*)عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحارث 

)1(  
  )أعشى همدان ( 

  :قال في قتل مصعب 

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/ 

 نـِصب      أال مالليـل م آخر لهم ن  
  أرِقتُ ِلما قد غـالني وتبـادرتْ      
  فقلتُ وقد بلّت سـوابقُ عبرتـي      
  أال بهلةُ اِهللا الـذي عـز جـاره        
  جزى اُهللا عنه جمع قحطان كلِّهـا     

 معد هم    وجمعنـصر قوِمه غاب   
  جزاهم إلـه الناس شـر جزائـه      
  ِإمام الهدى والِحلم والسلم والتُّقـى  

 

  ٍر جليـٍل فـادٍح لـي مـشَيبِ        وأم 
  سواكب دمِع العين من كل مـسكب      
  ِردائي مقـاَل الموجـع المتحـوب      
  على الناكثين الغـادرين بمـصعب     
  جزاء مسىٍء قاسط الِفعـل مـذنب      

 ــص ــه ورِب المح ــٍذ عن   بغداتئ
  بخذْالن ذي القربى األريب المدرب    

  )1(المهذّب الرفيع الزاكي الحسب وذي

 



9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/ 

20/  
21/  
22/  
23/  
24/  
25/  
26/  
27/  
28/ 

29/  
30/  
31/  
32/  
33/  
34/  

  ى اُهللا أشـرافَ العـراق فـإنهم       لح
  هم مكروا بابِن الحواري مـصعبٍ     

دعاهم بأن ذودوا الِعدى عن بالدكـم    
  فولَّوا ينادي المرء مـنهم عـشيره      
  جزى اُهللا حجـاراً هنـاك مالمـةً       
  ومــا كــان عتَّــاب لــه بمناصــح
  وال قَطَــن وال ابنُــه لــم يناصــحا
  وال العتّكــي إذ أمــال لــواءه  

   ه       وال ابنويـٍم ال سـقى اُهللا قبـرر  
  وما سرني من هيـثٍم فعـُل هيـثمٍ        
  ولكن على فياض بكـر بـن وائـلٍ       
  دعا ابن الحـواري الهمـام ِإمامـه       
  فأضحى ابن تيم الالت أمنـع مـانعٍ       
  فيا سائراً نحـو المـشاعر ال ينـي        
  أال وانْع خير النـاس حيـاً وميتـاً        

ِفدى       فـاذكر زحفَـه ومـسيره لك   
 ما مـه    سسري أمامصِعداً بالجيش ي  

  غزا بجنـود الـشام يكبـد كبـدها        
ــسكنٍ  ــاً بم ــا جميع ــا توافين   فلم
ــدٍ  ــِك ماج ــاداٍت ومهلَ ــل س   بمقت
  هو الضيغم النهد الرئيس ابن مالـك      
        أتى مصعبا فقال مـن كـان مـنهم  
  وشُد على األشـراف شـدة ماجـد       
  وإال فَبكتْ فـي الـسجون سـراتهم       

ـ        ر بهـم ودعني وأهَل القـريتين أِس
ــه ــد أِمنــتَ اغتيال   مــالم ملــح ق

   بين شـرق ومغـرب     هم شر قومٍ   
  ولم يـستجيبوا للـصريخ المثـوب      
  وأمواِلكم في كلِّ أبـيض ِمقْـضب      
  أال خَلِّ عنهم ال أبـاً لـك واذهـب    
  وفرخَ عميٍر مـن منـاٍج مؤلِّـب       
  وال كان عن سعٍي عليـه بمغْـرب       
ــب ــارثي المتَب ــسعي الح ــاً ل فتب  
  فولّى به عنه إلـى شـر موكـب        

ـ        وعالـدهر م ٍع آخـردبج بفباء  
  وِإن كان فينا ذا غَنَـاء ومنـِصب       
  سُأثني وخير القول ما لـم يكـذَّب       
  ليمنعه مـن كـلِّ غـاٍو ومجِلـب        
  لجاٍر بال شك ومـأوى المعـصب      

  رفع بهؤالِء المـشافر تنعـب     أال ا 
  إلى أهل بطحاٍء قـريٍش ويثـرب      
  يزجي الخيوَل ِمقنبـاً بعـد ِمقنـب       
  إلى بطٍل من آل مـروان محِلـب       

  بـسباً بعـد سبـسب     يجيز إليهم س  
  عصينا بنوٍع مـن غـرام معـذّب       
  رفيع الروابي ِمحرٍب وابن ِمحرب    

   لــم يكــذّبإذا شــد يومــا شَــدةً
  فعاقب بوقع من بدا لـك مرهـب       
  وأعناقهم قبـل الـصباِح فَـضِرب      
  إلى أن تفيق الناس تُصحب وتُرقب     
  وغادرهم فـي محـبٍس كـالمؤدب      
  وما جاهٌل باألمِر مثـُل المجـرب      



35/  
36/  
37/  
38/  
39/ 

40/  
41/  
42/  
43/  
44/  
45/  
46/  
47/  
48/  
49/  
50/  
51/  
52/  
53/  
54/  
55/ 

56/  
57/  
58/  
59/  
60/  

  فقال له ِسر بالجيوش إلـى الِعـدى       
  فــإنّي بحــٍق لــست أبــدُأ مــسِلما
  فسار إلى جمع ابن مـروان معلَمـا       
ــه  ــاِنِه ورجاِل ــي فرس ــد ف وجاه  
ــه ــك حتِف ــوم ذل   فالقــى ُأســيد ي
  أشَم نَـراه عـالي الِجـسِم صـقْعبا        
  وكادت جموع الشام يشملها الـردى     

ــهفلمــا  وقع مــروان ــاء   رأى أبن
  وأدبر عنه الغاِدر ابـن القََبعثَـري      
  وقد نقض الصف ابن ورقَـاء ثانيـا     
ــدٍ  ــلُّ َأروع ماِج ــه ك ــاب إلي   فث
  فضارب حتى خـر غيـر موائـلٍ       
  وصرع أهُل الصبر في الصف كلُّهم     
  ولما أتى قتُل ابِن األشـتَر مـصعباً       

  معــاذُ اِهللا لــستُ بهــارٍب: فقــال 
ــال  ــت: فق ــِسبك فأقبل ــدم أحتَ   تق

ــدموا  ــراقين أق ــار الِع ــال ِلفُج   فق
  وشدوا عليه بالـسيوف فلـم يـرم       
  فضاربهم يحيـى وعيـسى أمامـه      
  فما برحـوا حتـى أزارهـم القنـا        
  فبك فتى دنيـا وذا الـدين مـصعبا        
  لقد رحَل األقوام غَـدراً وغـادروا      
  صريع فتى تسفي على وجهه الصبا     

أضــحى بــدــاًوبلحر الجــاثليق مي  
  َمصعٍب جثمان الجون السارياتُ سقى

  وفتيان صدٍق صـرعوا ثَـم حولَـه       

  اجز وقارع واصدِق القوم تغِلـب     ون 
  بغدٍر فَِفي التقوى وفي الدين فارغَب     
ــب ذاتُ تله هم والحــربــضفناه  
ــب تَهيــم ي ــل ول ــم ينكُ ــدم ل   وأق
  وقَطَّره منَّـا فتـى غيـر جأنَـب        
  وبالسيِف ِمقـداماً نَجيبـا لمنجـب      
ــمع ُأحــِدثْك تَعجــب غَداتئــٍذ فاس  
  بجمعهم ظَلّـوا بيـوٍم عصبـصب      

  ما كـان بالحـامي وال بالمـذَبب       و
  وغادره يـدعوالى جانـب النَّبـي      
  صبوٍر علـى مـا نَابـه متلَبـب        
  إلى جانٍب منـه عزيـٍز ومنِكـب       
  واجفــل عنــه كــلُّ واٍن محــوب
  دعا عندها عيسى فقال لَه اهـرب      
  أأهرب أن دهر ِبنا حاِن عن أِبـي       
  إليه جمـوع مـن ِكـالٍب وأََذؤب       

  عـام المخـضب   فولوا ِشـالال كالنَّ   
  كليِث العريِن الخـادِر المتحـرب     
  وضارب تحت الساطع المتَنَـصب    
  شعوب ومن يسلب وجـدك يـسلب   
  وأعِول عليه واسفح الدمع وأنِحـب     
  بمسِكن أشـالء الهمـام المحجـب      
  وريح شماٍل بعـدها ريـح أجنـب       
  فــال يبعــدن مــن قتيــٍل ملحــب

المرتجى عيسى وأجالد ب صوبيص  
  الحقِّ من ال يعرف الحقَ يرتب      ىعل



61/  
62/  
63/  
64/ 

65/  
66/  
67/  
68/  
69/  
70/  
71/  
72/  
73/  
74/ 

ــه  ــذمم فعالُــــ   أم ويــــ
  لقد ِعشتَ ذا حـزم وجـوٍد ونائـل        
  ألم تك ِمعطـاء الجزيـل ونـاعشَ       
  وكنا متى نعتـب عليـك ونلـتمس       
  فقد جاءنا من بعدك المعشر العـدى      
  اوإن تُلتمس منـه الزيـادةُ والجـد       
  وتسمر بـال ذنـٍب أكـفُّ غُزاتنـا        
  فيا دهرنَا من قبِل مقتـِل مـصعبٍ       
  وباألمِن والعيش الذي حـلَّ دونـه      
  فبعداً لقوٍم أسـلموا أمـِس مـصعباً       
  وللسيف تغـشاه ويفـري شـؤونه      
  ودانــوا لطــاٍغ قــد أراق دمــاءهم
       وقال لهم ذوقوا جنى مـا غرسـتُم  
  وإني ممـن يخمـد الحـرب تـارةً       

   

  فما كنتَ بـالواني وال المتحـرب      
  فيا عجبـاً مـن دهـرك المتقلِّـب        
  الفقيِر ومأوى كلِّ عـاٍف ومجـِدبِ    
  جداك ينلنا مـن جـداك وتعتـب        
  وواٍل متى ينطقْ حواليـه يغـضب      

  يغضب ويحِرب ويستمطر المعروف
  وتُقطَع أيـديهم وشـيكا ويـصلب      

  الرفيعـة تخـِصب  أال ارجع بدنيانا   
  فهــذا زمــان الخــائِف المترقــب
ــذرب  م ــمهري ــناٍن س س ــد   بح
  وكــان الحيــا للمفلــح المتــشعب
  عسوِف صدوٍق قاسِط الفعل مشغب    
ــِرب  ــارِة مخ ــاٍن للعم   أال رب ب
ــاً فأركــب   وأحمــُل عليهــا أحيان

 
_____________________________  

لحارث بن نظام بن جثم الهمداني، شاعر اليمانيين، بالكوفـة          هو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن ا       (*) 
وفارسهم في عصره ، يعد من شعراء الدولة األموية، وكان زوج أخت الشعبي الفقيه، وكان أحد الفقهاء       
والقراء، ثم ترك ذلك وقال الشعر، خرج مع ابن األشعث، وقاتل رجال الحجاج الثقفي، ثم جيء به إلى               

ـ  80مقتل ابن األشعث، فأمر به الحجاج وضرب عنقه، مات نحو           الحجاج أسيرا بعد     : األغـاني .  هـ
   3/312: ، أعالم الزركلي 11: ، المؤتلف والمختلف 6/41-60

  -:ضوء على الشعر
الحديث عن موضوع مصرع مصعب وجماعته على أيدي األمويين، والـصورة التـي قتـل بهـا      

نكثهم لعهٍد قطعوه لنصرته، مما جعل الشاعر يحمل مصعب، ممثلة في غدر أهل العراق وساداتهم به، و       
  71-69: القصائد المكتمات. على أهل العراق ويتمنى لهم الويالت

  . الحزين: المتحوب/   3
  .لعنة: بلهة/   4
  .المحصب موضع رمي الحجارة بمنى/ 6
  .ذو الدين والعقل: األريب/ 7
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 7/104:  بيتا، وفي أنساب األشراف    73 ، وعدتها    556-548:  األخبار الموفقيات  ابن بكار،    )1(
   ) 1،4،13،14،15،53،43،16،17،18،19(  بيتا وترتيبها   12ذكر منها 

  :  غير مذكور في القصيدة، وهو12 والبيت -
               وال فعل دواود القليل وفاؤه                فقد ظل محموال على شر مركب

  
  -:أما الروايات

  .) على الغادرين الناكثين / ( 4
  .) فما كان .... وادبر عنه المارق /   ( 43
  .)وضاربهم يحيى وعيسى أمامة /  ( 53
  -:وزاد عليها ) 49-41(  األبيات موجودة في القصائد المكتمات -

  .فواهللا ما أنساه ما ذر شارق           وما الح في شرق من األرض كوكب/ 74
  . ]بياض[...................سطوت ظالما فقتلته    فقعدك / 75

  



) 2(  
  
  :وقال

  ] الخفيف [
ـ  ورمى البيـتَ   /1 حتـى  ارِة بالحج   

 

ـ   بيـر  منجنيـقَ  اهللارقَأح1( الز(  

 
_____________________________  

    -:ضوء الشعر 
صـاحب  لما حاصر أهل الشام عبد اهللا بن الزبير حصاره األول كان الزبير بن خزيمة الخثعمـي           

  5/360:أنساب األشراف .  عبد اهللا بن الزبير يهزمهموكاد: الرمي مع حصين بن نمير
   5/360: أنساب األشراف . ن خزيمة الجثعمييعني ابن الزبير ب: الزبير/ 1

   . 5/365:أنساب األشراف . أحرقت الصاعقة منجنيقه

  

  :التوثيق واختالف الروايات
  .365-5/360: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(
  . البيت ليس موجودا في ديوانه، وانفرد أنساب األشراف في ذكره في ما لدي من مظان-

=======================  
)3(  

  :وقال يهجو المختار وأتباعه

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

ــبِئيةٌ ــم س ــيكُم َأنَّكُ ــِهدتُ علَ   شَ
  وُأقــِسم مــا كُرِســيكُم ِبــسكينٍَة
  وِإن لُبس التابوتُ فُتناً وِإن سعت     
  وِإنّي ِامرٌؤ َأحببـتُ آَل محمـدٍ      

     ـستَمطافَت ِبِه و ِإن شاِكرتوح  
  بِن الزبيـِر ِرقابنـا    ِالودانَت ِبِه   

  وِإنّي ِبكُم يا شُرطَةَ الكُفِر عـاِرفُ       
  وِإن كان قَد لُفَّت علَيـِه اللَفـاِئفُ       

ـ     ِه وفـيكُم زخـاِرفُ    حمام حوالَي
  وآثَرتُ وحياً ضمنَته المـصاِحفُ    
ــساِعفُ ــرت ال تُ بــَأعواِدِه َأو د   ِب
  وال غَبن فيها َأو تُحـز الـسواِلفُ       



7/  
8/  
9/ 

  وتابعتُ عبد اللَـِه لَمـا تَتابعـت     
ــا آل ــسب عقباه ــٍدوَأح محِل م  

  ويجمع ربي ُأمـةً قَـد تَـشَتَّت       
        

ـ علَيِه قُريشٌ      مطَها والغَطـاِرفُ شَ
  خــاِئن يــأمنو مظلــوم رنـصفَي

  )1(وهاجت حروب بينَهم وحساِئفُ   
       

   -:الشعرضوء على 
  . ذكر أعشى همدان سبيئة المختار الذي كان عدواً ومنافساً ألمير التوابين ابن صرد 

  .نسبة إلى عبد اهللا بن سبأ :  سبيئة / 1
  . وهو مايلتف على الرجل وغيرها جمع لفافة: اللفائف / 2
  .هي من همدان وكان موكال لها أمر الكرسي : شبام / 3
  .األسياد الشباب : الغطارف .  شعره الشيب الرجل الذي خالط: الشمط / 7
  .جمع حسيفة وهي الضغينة : حسائف / 9

  :التوثيق واختالف الروايات
  .2/393: الحيوان الجاحظ،  )1(
  : وروايته1/2/3/4/7 ذكر األبيات8/223: البداية والنهاية-
 .يا شرطة الشرك، فأخطأ رسمها: بأشرطة الشرك، ولعله يقصد / 1

 بوت فينا وإن سعت     شبام حواليه ونهد وخاِرفُوأن ليس كالتا/ 3

  .وتابعتُ وحيا/ 4
   وروايته1/2/4/7ذكر األبيات : 21/54نهاية األرب في فنون األدب-
 .وبايعت عبد اهللا/ 7    وتابعت وحيا/ 4  شبام حواليه/ 2



-42-  
  (*)عبد اهللا بن خارجة

)1(  

   أعشى بني ربيعة
  :ال عبد اهللا بن الزبيرقال يحرض عبد الملك بن مروان على قت

  ] الكامل  [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

  آُل الزبير مـن الخالفـة كـالتي     
  أو كالضعاف من الحمولة حملَت    
  قوموا إلـيهم ال تَنـاموا عـنهم       
  ــيهم ــيكم ال ف ــةَ ف   إن الِخالف
  أمسوا على الخيرات قُفْالً مغلقـاً     

  

  عِجــَل النِّتــاج بحملهــا فأحالهــا 
     يعت أحمالَهـا  ما ال تُطيـق فَـض  

ــا  ــو إمهاله ــواِة أطَلْتُم ــم للغُ   كَ
ــا  ــا وِثماله ــتم أركانه ــا ِزلْ   م

  )1(فانهض بيمِنك فـافتَِتح أقفالهـا     
 

_____________________________  
شـاعر،  : من بني أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبان       ) أبو خبيب (هو عبد اهللا بن خارجة بن حبيب        (*) 

له مدائح في بشر بن مروان وعبـد الملـك،          . معهم ضد خصومهم  اشتهر في أيام بني مروان، ووقف       
  .هـ100مات نحو . وسليمان بن عبد الملك

  .4/84ج: أعالم الزركلي . 18/138: األغاني 

  :ضوء على الشعر
دخل أعشى بني أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان وهو يتردد في الخروج لمحادثة عبد اهللا بـن   

  ِجدنهضك الحزم، ويقع: يا أمير المؤمنين  : ل له فقا. الزبير، وال يدكهـم  . دك العـزم مالي أراك متلوماً ي
، وبقي يحرضـه    ....لى اإلحجام، انقض لبصيرتك وأمِض رأيك، وتوجه إلى عدوك          باإلقدام، وتجنح إ  

إنه : وسر عبد الملك منه، ووعده بمحاربة عبد اهللا بن الزبير وقال في عبد اهللا           . حتى ذكر أمامه األبيات   
  .138-18/137: األغاني . لقُفل دون عمل خير، واهللا المستعان عليه

  .غياثها: ثمالها/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .18/138: األغاني األصفهاني،  ) 1(

______________________________  



-43-  
  )*(عبد اهللا بن الحجاج

)1(  
  :قال يستعطف عبد الملك ويعرض بابن الزبير

  ] الرجز[
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/ 

  بن أبي العاصي ويا خير فَتَـى      ايا
  أنت الذي لم تدع األمـر سـدى       
  ما زلْتَ إن ناٍز على األمر انتزى      
  كما أذقْتَِ ابن سـعيٍد إذ عـصى       
ــى  ــديم وِبنَ ــد ق ــتَ إن ع   وأن
  ِجيبتْ قريشٌ عنكُم جوب الرحى    
  أهوى على مهواِة ِبئـٍر فهـوى      

  ر اليـوم بـه شـيخاً ذَوى       فتجب
  وإن أراد النوم لم يقِْض الكـرى      
  يشكُر ذاك ما نفَتْ عـين قـذَى       

 

  أنتَ النجيب والِخيار المـصطفى     
  حين كـشفْتَ الظُّلُمـاِت بالهـدى    
  قَضيتَه إن القـضاء قـد مـضى       
  وابن الزبير إذ تـسمى وطغـى      
  من عبد شمس في الشَّماريخ العلَى    

  يٍد قد غوى  هل أنت عاف عن طر    
  رمى به جوٌل إلى جـول الرجـا       
  يعِوي مع الذئب إذا الذئب عـوى      
  من هوِل ما القى وأهوال الـردى  

  )1(نفسي وآبائي لك اليـوم الِفـدا      
  

_____________________________  
هو عبد اهللا بن الحجاج بن محصن بن جندب المازني الثعلبي الفطفاني، شاعر فاتك شجاع، من (*) 

سان مضر، في الدولة األموية، وكان ممن خرج على عبد الملك بن مروان فصحب نجدة بن عـامر       فر
الحنفي، ثم صحب عبد اهللا بن الزبير، ولما قتل ابن الزبير، دخل متنكراً على عبد الملك، وأنشده شعراً                  

: يـات   الوافي بالوف . 7/348: تهذيب ابن عساكر  . 194-13/177: األغاني. هـ90فأمنه، مات نحو    
  .4/78:  ، أعالم الزركلي17/121

  :ضوء على الشعر
لما حبس عبد الملك بن مروان ابن الشاعر عوين بن عبد اهللا بن الحجاج فمثل بين يديه يـستعطفه                   

  .13/188: األغاني  . -مما يعد من االستعطاف السياسي-ويذكره بما فعله في عبد اهللا بن الزبير 
  .ى عبد اهللا بن الزبير حين دعا لنفسه الخالفةإشارة إل-المتوثب  : النازي/ 3
  .عبد اهللا بن الزبير: ابن الزبير/ 4



  .إشارة إلى الخالفة التي أقامها ودعاها لنفسه: تسمى وطغى
  .خرؤوس الجبال، مفردها شمر: شماريخال/ 5
  .خَرقت: جيبت/ 6
  .جدار البئر: الجول/ 7

  :التوثيق واختالف الروايات
  .189-13/188: ألغاني ا األصفهاني، )1(
  

=======================  
) 2(  

  :وقال منافحا عن عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 

     تَكُن ِر ولَميبابِن الز شَْأو َأتَطْلُب  
       ِلتَنالَـه تَكُـن راً لَـمتَكَلَّفْتَ أم  
  فَمهالً بني مرواِن لَـستُم ِبـذادةٍ    

  بطاُل كُنْـتُم ثَعاِلبـاً    إذا الْتَقَِت األ  
 

 ــب ــِه راِك ــه مــا حــج ِللَّ   ِلتُدِركَ
       تُنَـاَل الكَواِكـب طَواَل اللَيـالي أو  
        الِلقـاِء الكَتاِئـب موإذا ما الْتَقَتْ ي  

دى وُأسالِسلِْم في الشَر 1(الكَواِعِب ِعنْد(  
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
ر رداً على جماعة من قُضاعة حين وصفوا أهل قريش بعديمة الرأي ألنها قبلت والية جاء هذا الشع

  :ابن الزبير وخالفته عليها وقولهم فيه
  وأنت بخيل الكف غير جواد    سيداعدمت قريشاً أن رضوا بك 

  .6/354: أنساب األشراف . فقال هذا الشعر منافحاً عن ابن الزبير

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/354: أنساب األشراف  البالذري،  )1(      

=======================  



)3(  
  :وقال معتذراً لعبد الملك ومعرضاً بابن الزبير

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/ 

ــإنّني  ــؤِمنين ف ــر الم ــغ أمي   أبل
ـ         اًمِنع القَرار فجئتُ نحـوك هارب
  إن البالد علـى وهـي عريـضةٌ       
ــرة   ــصائر م ــا الب ــا تَنَحلْن   كن
ــدها ــا بع ــِصيك من عــذي ي   إن ال
  آِتــي ِرضــاك وال أعــود لمثلهــا
  ُأعِطي نـصيحِتي الخليفـةَ ناِخعـاً      
  ولقد وطْئـتَ بنـي سـعيد وطْـأةً        
  ما زلْتَ تَضِرب منِْكباً عن منِْكـبٍ      
  ووِطئتُم في الحرب حتى أصـبحوا     

  الفَـتَهم ولـم يظلـم بهـا      فحوى خ 
ــٍل ــوٍم ُأفَّ ــاوي نج ــستوي خ   ال ي
      ـةُ واسـطين لقـومهمتْ أميِضعو  
  بيتٌ أبـو العاصـي بنـاه ِبربـوةٍ        
ــد أرســلْتُها ــيِبيِتي ي ــتْ ُأصبرح  
  وأرى الذي يرجو تُـراثَ محمـدٍ      
ــٍد ــيِبيِتي اُألالِء محم ــانِعشْ ُأص   ف
تُــهعمج نــضممــا ي مــاٌل لهــم  

ــاقتيأدنــو ِل ــر ف   تَرحمنــي وتُجِب
     ملِبـسين وفـضلُهالم ضاقت ثياب  

  

       ـعمما لقيتُ ِمن الحـواِدِث موج  
ــع  تَلَمي ــب ــر وِمقْنَ جشٌ يــي   ج
  وعرتْ مـذاهبها وسـد المطلـع      
      جـعنَر وإليك إذ عِمي البـصائر  
ــودع  ــه مت ــه وحيات ــن دين   ِم
      تَ وأسـمعك ما أمـرأمر وأطيع  

  نـف المقُـوِد فَـَأتْبع     وِخزامةَ األ 
     ـِضععشُـه متضرالزبير فَع وابن  
       رفَـعمـا ي تعلو ويسفل غيـركُم  
      وغـابراً يتجعجـع كُـوسثاً يدح  
       األنـزع بنـي قَـِصي مقَر مالقَر  
ــع ــا يطل ــدر منبلجــاً إذا م   والب
    الموضـع مفَِنع طَهمستَ وِضعوو  
  عالي الْمشَارفَ ِعـزه مـا يـدفع       

  إليك بعد معاِدهـا مـا ترجـع        و
    ـكم ونجمهطع  َأفَلَتْ نجـومـسي   

  ربِة، جـوع  خَجٌل، تَـدرج بالـشِّ    
       ـعمأج معـنه القليب فَِحيـز يوم  
فَعــد ــأين الم ــدفَعِني ف ــأراك تَ   ف

      ـعسأو ـكبني فَثَو1(عنِّي فألِبـس(  
 

_____________________________  

  



  :ضوء على الشعر
ما قتل عبد اهللا بن الزبير، كان عبد اهللا بن الحجاج من أشياعه احتال على عبد الملك حتى دخـل                    ل

وما خوفك ال أم لـك؟      : مجلسه وهو منكر له واستأذنه باإلنشاد فأنشد األول والثاني فقال له عبد الملك            
هـذا ال  : قال عبد الملكف) 7-4(ذاك بما كسبت يداك ثم أنشده    : فأنشده البيت الثالث، فقال له عبد الملك      

وما زال ينشده األبيات الواحد تلو اآلخر، حتى قـال لـه   . نقبله منك حتى نعرف من أنت ونعرف ذنبك 
عبد الملك لقد طاولتك طمعاً في أن يقوم بعض هؤالء فيقتلك، فال تجاورني في بلد، وانصرف آمناً، قُم                  

  .181-3/175: انظر األغاني / حيث شئت
  .لخيل زهاء الثالثينا: الِمقْنَب/ 2
  .ادعاه لنفسه: تنحل / 4
  .حلقة في أنف البعير: الخزامة. مخلصاً: ناخعاً/ 7
  .الموضع المرتفع: المنكب/ 9

يـضرب بنفـسه    : يتجعجع. أي مشى على ثالث وهو معرقب     : من قولهم كاس البعير   : يكوس/ 10
  .األرض
  ).قرم(اللسان . الفحل الذي يترك من الركوب: القَرم/ 11

  ).نزع(اللسان . المنحسر مقدمة شعر الرأس: األنزع  
  . صبيمعتصغير أصبية ج: ُأصيبتي). حرب(اللسان . سلبت المال ولم تترك شيئاً: حربت/ 15
األغاني . ذاك جزاء أعداء اهللا: إشارة إلى عبد اهللا بن الزبير وما حلَّ به، وبعده قال عبد الملك    / 16

 :13/180.  
  ).حجل(اللسان . الطيرضرب من : حجل/ 17

ب333-3/332: معجم البلدان . (موضع بنجد وتعني األرض المعشبة ال شجر فيها: ة      الشَر(  

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/354: أنساب األشراف البالذري،  ) 1( 
  : وروايته 16-15:  أورد القصيدة كاملة ما عدا 123-17/122:  الوافي بالوفيات -
  .خليفة راجعاال / 7

  .وغابرا يتفجع  / 10
11 / قَصي األقرع.  
  :   ونسبه إلى عبد اهللا بن الحجاج التغلبي وروايته 19، 17البيت ) : حجل( اللسان مادة -

  17/قَّعة وج بالشَّربفارحم أصيبتي الذين كأنهم خجلى تَدر.  
  ).أدنو لترحمني وتقبل توبتي وأراك/ (19  

  : وروايته حسب ترتيبه8/19أورد . 1/390 :البيان والتبيين-
  ...).وتَريقَ فلَّي وأراك / (19  



  .ولقد أذقت بني سعيد حرها/ 8  
  : وروايته20-17  ذكر األبيات 470-2/469: العفو واالعتذار-

  .حجل تدرج بالشرية.....ارحم أصيبيتي هديت فإنهم / 17
  .لهم مما تظن/ 18
  .وأراك... وتقبل توبتي / 19

______________________________  

-44-  
  (*)عبد اهللا بن الحشرج

)1(  
  : لما قتل مصعب بن الزبير في قصيدة طويلة هذا مطلعها(*)قال يمدح محمد بن مروان

  ] الطويل [
1/  

  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/ 

  أحنظل دع عنك الذي نـال مالـه       
  :إلى أن يقول

ــه ــِذيرتيومــستَحِمق غــاٍو أتتْ    نَ
  نفحتُ ببيـٍت يمـأل الفَـم شـاردٍ        

  -ولو لَم َأرِمه شـاع قولُـه      -فكَفَّ  
  ولَيــٍل دجــوِجي ســريتُ ظالمــه
  إلى مِلٍك ِمـن آل مـروان ماِجـدٍ        
  يجود إذا ضـنَّتْ قـريشٌ بِرفْـِدها       
  أبوه أبو العاِصي إذا الحرب شَمرتْ     
      مجِمـر إذا هاجتْ به الحرب قُورو  
  أقام ألهـل األرض ِديـن محمـدٍ       

  ال حتَّى قَـوم الـدين محمـد       فما ز 
       مأهَل الـشَّك شَـتَّى، فِمـنْه روغاد  
  نَجا من رماح القوم قُدماً وقـد بـدا      

  ليحمده األقوام في كل محِفـلِ      
  

  فلَج ولم يعرفْ معرةَ ِمقْـولي     
  له حبر كأنَّـه ِحبـر ِمغْـولِ       

  رياِق الذُّعاف المثَملِ  وصار كدِ 
  بناجيٍة كالبرج وجنَاء عيهـلِ    
  كريِم المحيـا سـيٍد متَفَـضلِ      
  ويسِبقُها في كُلِّ يـوِم تَفَـضلِ      
  مراها بمسنُوِن الِغراريِن ِمنْجلِ   
  صبور عليها غير ِنكٍْس مهلِّلِ    

    ضكلُّ م وا وارتابرلَِّلوقد أدب  
ٍم كُلّ  وعزبح ـلِ    زجحٍم مقَـر   

  قَِتيٌل ونَاٍج فوق َأجرد هيكَـلِ     
  )1(تَباِشيره في العاِرض المتَهلِِّل



  
_____________________________  

هو عبد اهللا بن الحشرج بن األشهب بن ورد الجعدي، واٍل، من سادات قيس وشعرائها، ولـي                 (*) 
  . هـ90د بن مروان صديقاً له، مات نحو لعبد الملك بن مروان، وكان محم

  .4/83: أعالم الزركلي . 42-12/28: األغاني 
  .هـ، أخو الخليفة عبد الملك بن مروان110محمد بن مروان بن الحكم األموي، مات نحو (*) 

  

  :ضوء على الشعر
ـ              : حنظل/ 1 ة هو حنظلة بن األشهب بن رميلة، أراد الزواج من مطلقة الشاعر وعنـاه فـي مقدم

  .12/35: األغاني . قصيدته
  .أي أذى لساني: معرة ِمقْوِل/ 2
  ).حبر(مادة : اللسان. األثر يبقى من الضربة في الجسم: ِحبر/ 3

  ).غَول(مادة : اللسان. شبه سيف قصير يوضع تحت الثياب: الِمغول
  .دواء. هو الترياق: الدرياق/ 4

  ).زعف(مادة : اللسان. السم القاتل: الزعاف
  ).ثمل(مادة : اللسان. السم: المثمل

  ).عهل(مادة : اللسان. وصف للناقة. السريعة: العيهل/ 5
  .كناية عن الرمح : مسنون الغرارين/ 8

  ).نجل(مادة : اللسان. الواسع الجرح من األسنة: ِمنجل

  :التوثيق واختالف الروايات
  .36-12/35: األغاني األصفهاني، ) 1(

______________________________  



-45-  
  )*(عبد اهللا بن الزبير األسدي

)1(  
  :)**(قال بعد مقتل مصعب بن الزبير في إبراهيم بن األشتر

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 
 

  سأبكي وإن لم تَبِك ِفتيـان مـذْحجٍ       
  فتى لم يكُن في ِمرِة الحرِب جاهال       
       قَتْلُـه قحطـان ـيأبان أنُوفَ الح  

  خاِئنَـاً ألميـِرهِ   فمن يـك أمـسى      
 

ــُل الت  ــا إذا اللي ــافتَاه بتأو ــام م  
  وال ِبمطيٍع في الوغَى مـن تَهيبـا       
  وأنـفَ ِنـزاٍر قـد أبـان فأوعبــا    

  )1(الموِت مصعبا  إبراهيم في  خان فما
 

_____________________________   
من بني أسد بن خُزيمة، لقبـه       . مويشاعر من شعراء الكوفة المشهورين بالهجاء في العهد األ        (*) 

ابن األشْيم، وقد عرف بهذا االسم أكثر من واحد، ويختلط اسم الشاعر األسدي، باسم الخليفة عبد اهللا بن     
الزبير من أسد قريش، وهناك ثالثٌ بهذا االسم وكنيته أبو أحمد محدث من وجوه محدثي الشيعة وهـو                  

  .من ولد عبد اهللا بن الزبير الشاعر
: جمهرة أنـساب العـرب    . 14/217: األغاني]. األسلم[ ، وفيه لقبه     29/102: اريخ ابن عساكر  ت
  .4/87:أعالم الزركلي. 290: مقاتل الطالبيين. 3/310: معاهد التنصيص. 195

إبراهيم هو ابن مالك بن األشتر بن الحارث النخعي، قائد شجاع من أصحاب مـصعب بـن           (**) 
هــ  71لي له الوالية وقاد جيوشه في مواطن الشدة، قُتل ابن األشتر سنة             الزبير، شهد معه الوقائع وو    

  . ودفن بقرب سامراء، والنخعي نسبة إلى قبيلة باليمن من مذحج
   .6/99: الوافي بالوفيات

  :ضوء على الشعر
  .جاء أول الليل: تأوب/ 1
  .شدتها وقوتها: مرة الحرب/ 2
  . ال يصح ما بعد قحطانأبو القبائل اليمانية، وقالوا: قحطان/ 3

  .أبو قبيلة، وهو نزار بن معد بن عدنان ترجع إليه القبائل المضرية:     نزار
  .أي جدعها واستأصلها: أبان أنوف الحي فأوعب/ 4



  :التوثيق واختالف الروايات
   .76: بير األسدي  شعر عبد اهللا بن الز عبد اهللا بن الزبير،  )1( 
  . ذكر األبيات بالرواية نفسها 342/ 5:  أنساب األشراف -
  .بالرواية نفسها . 4/334:  الكامل البن األثير -
 نسبه إلى ابن األقيشر متردداً 7/96وفي .  ذكر األبيات بالرواية نفسها 95 /7:  أنساب األشراف -
  )وقال ابن األقيشر في أبيات له، ويقال ابن الزبير: (قال 

  ).في الحرب مصعباً........ ميره من كان خائناً أل: (والرواية فيه
  ).535: (األخبار الموفقيات -

  :نسبها إلى األقيشر كذلك وبإضافة بيت بعد الثاني
  )َأماَل بخوار العنان لجامه      وقاَل لمن خفَّت نعامتُه اركبا    ( 

=======================  
) 2(  

  :وقال في مقتل عبد اهللا بن الزبير بن العوام

  ]يل  الطو[
1/  
2/  
3/  
4/ 

       ـهعدر ـِد اهللا يركـببكأني بع  
    الملِحـدون عنه لَّقَـتْ  وقد فَروح   

ــ ــوه فَ ــوا فخلُّ ــِشلِْوِهتَولَّ   شَال ِب
  بكَفَّي غُالٍَم من ثَقيٍف نَمـتْ بـهِ       

 

  بــر حم ــي ــنان زاعب ــه ِس   وفي
        غْـِربم نْقَـاءع َآسـاه ـنبِه وبم  

ـ       ـاٍر مذاِع عطويٌل من األجشَذَّب  
      تَّـبع1(قريشٌ وذو المجِد التليـِد م(  

 
_____________________________   

  : ضوء على الشعر
الزاعبي من الرماح إذا : زاعبي. أي محدد: وجهه على دمه، سنان محربإذا فر ب: يركب ردعه/ 1

  ).زِعب(هز تدافع عنه اللسان 
  .لم تحس ولم ترأي التي أغربت في البالد فنأت ف: عنقاء مغرب/ 2
  .اصالح الجذع: التشذيب. رفعه، يصفه مصلوباً على جذع طويل: شال بشلوه/ 3
  .يريد الحجاج بن يوسف الثقفي: غالم من ثقيف/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .52: شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي عبد اهللا بن الزبير،  )  1( 
  .رواية الديوان نفسها ذكر األبيات ب243-14/242:  األغاني -



  . 316-3/315: معاهد التنصيص. 5/182: مختار األغاني/ 1
  .   الصفحات نفسها    مختار األغاني، ومعاهد التنصيص/ 2
  .   الصفحات نفسها  ........تولوا وخلوه : مختار األغاني/ 3
  .الصفحات نفسها.   المجد التليد معقب: ........ معاهد التنصيص/ 4

=======================  
) 3(  

  : قاتل مصعب )*(وقال يخاطب عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  أبا مطٍَر شَـلَّتْ يمـين تفَرعـتْ       
      هبـالخيِر بعـد وال ظَفرتْ كَفَّاك  
  قتلتَ فتى كانـتْ يـداه بفَـضِلهِ       
  أغر كضوِء البدِر صورةُ وجِهـهِ     

 

   الحواِري مـصعبِ   بسيِفك رأس ابنِ   
  وال ِعـشْتَ إال فــي تَبـاٍر مخَيــبِ  
  تَسحاِن سح العـارِض المتـصوبِ     

  )1(إذا ما بدا في الجحفَـِل المتكثِِّـبِ       
 

_____________________________   
  .8/226:  ، البداية والنهاية6/153:تاريخ الطبري. سبقت ترجمته (*)

  :ضوء على الشعر
  .يريد الزبير بن العوام: الحواري.  عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان:أبو مطر/ 1
  .الهالك: التبار / 2
  .الماطر: المنصوب. السحاب: العارض/ 3
  .الجيش المجتمع، كأنه كثبان الرمل: الجحفل المتكثِّب/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .58-57: شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي  عبد اهللا بن الزبير، )1(
  . ، ذكر األبيات بالرواية نفسها 466: أخبار الموفقيات -
  : وفيه3/353:  ذكر البيت األول فقط وكذلك  في ربيع األبرار 14/228:  األغاني -

  .أبا مطر شلت يمين علوتها /1  
  . بالرواية نفسها5/178: ومختار األغاني. 3/313:  واألول في معاهد التنصيص -

  : وروايته 4-2 ذكر 466: ت أخبار الموفقيا-   
  .وال زلت تعي في تباٍب متَبِب  /  ..... 2             
  .قتلت امرًأ كانت نوافل فضله     تجود على من بين شرق ومغرِب/ 3         



  .أغر كأن البدر سنَّةُ وجهه/ 4         
  سها ذكر األبيات بالرواية نف1/183: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله-

=======================  
)4(  

  :وقال لما بعث برأس ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان

  ] الطويل  [
1/  
2/  
3/ 

  مشَى ابن الزبير القَهقَرى فَتَقدمتْ    
  وجئتَ المجلِّي يابن مروان ساِبقَاً    
  فال زلتَ سباقاً إلـى كُـّل غايـةٍ        

 

  أميــةُ حتَّــى أحــرزوا القَــصباِت 
ــذَراِت الع ــنفض ــريٍش ت ــام قُ   أم

  )1(من المجِد نجاء مـن الغَمـراتِ      
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
  .السابق من الخيل: المجلِّي/ 2

  .الناحية، وقيل الخصلة من الشعر، وعرف الفرس وناصيته:     الغدرة
  .جمع غمرة وهي الشدة: الغمرات/ 3

  :الرواياتالتوثيق واختالف 
  .64: شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي عبد اهللا بن الزبير،  )1(

  .3/315: ومعاهد التنصيص. 5/182: ومختار األغاني. 14/242: األبيات في األغاني 
  .مادة قدم ) وتقدمت: (أساس البالغة / 1  
  )تتبغض الغدرا....... وجئت المعالي يا بن مروان  (3/315: معاهد التنصيص/ 2  

  .) وتقدمت (  البيت األول وفيه 167 / 28:  تارخ ابن عساكر -
  

=======================  
) 5(  

  (*)   :وقال مخاطباً مصعب بن الزبير لما هدم دار أسماء بن خارجة

  ] الطويل [
1/    بها     تأوـهودبيـِر سابِن الز ـا         عينهجودا هراهوولَّى على ما قد ع  



2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/  
22/  
23/ 

  كأن سـواد العـيِن أبطـن نَحلـةً        
  مخَصرةً من نحِل ِجيحـان صـعبة      
  من الليِل وهنَـاً أو شَـظيةَ سـنْبلٍ        
  إذا طُِرفــتْ أذرتْ دموعــاً كأنَّهــا
  وبتُّ كـأن الـصدر فيـِه ذُبالـةْ        
  فقلتُ ُأناجي الـنفس بينـي وبينهـا      

  نيفــال تَجزعــي ممــا ألــم فــإنَّ
  أتاني وعرض الشام بينـي وبينَهـا      
  هدار ــدم ــسان ته ــا ح ــأن أب   ب
  جزتْ مضراً عنِّي الجوازي بفعِلها    
       رونَهداً تَنْـصـيكم؟ ال سفما خَيـر  
  أخذالنَه فـي كـِل يـوِم كَريهـةٍ        
  ــتُم ــى ُأتِي ــويالتُ أنَّ ــم ال   ِألمكُ
        لـه مـن بعـِد خُـذالِنكم فياليتكم  

  بوا تَبتغض ألم   اً لكم إذْ سـطتْ بكـم  
 انــس ــا ح ــركتم أب ــدم دارهت تُه  

ها الِعجمبــشُرطٍةيهــد فــيكم لــي  
       ـهثوب لَعمري لقد لـفَّ اليهـودي  
  فلو كان من قحطان أسماء شـمرتْ     
       هِة الـشهِر بعـدٍب أو غُرجففي ر  
       ِديـنُهم ثمـانع ألفاً ِديـن ثمانون  

  يمتْ ومن فمن عاشَ منكم عاش عبداً    
 

ــدها ــذكَّر ِعي ــا ت هــا ممدوعاو  
  لَوى بجناحيهـا وليـد يـِصيدها      
  َأذاعت ِبِه اَألرواح يذري حصيدها    
  نَِثير جماٍن بـان عنهـا فَِريـدها       
  شَبا حرها الِقنـديل ذاٍك وقُودهـا      
  كذاك الليالي نَحـسها وسـعودها     
  أرى سنةً لـم يبـقَ إال شَـريدها        
  أحاديثُ واألنبـاء ينِْمـي بِعيـدها      
  لُكَيـز سـعتْ فُـساقُها وعبيـدها    
  وال أصبحتْ إالّ ِبـشَر جـدودها      
  وال خَاِئفاً إن جاء يومـاً طَِريـدها    
  ومسألة مـا إن ينـادى وِليـدها       
  جماعاِت أقـواٍم كثيـٍر عِديـدها      

  األعناِق منها عقُودهـا   جواٍر على   
  مجوس القُرى في داِركم ويهودها    
  مـــشَيدةً أبوابهـــا وحديـــدها
  كما نَب في شَبِل التُيوِس عتُودهـا      

   نَـِشيدها  على غَدرٍة شنعاء بـاقٍ    
   رعص من قحطان ا  كتائبهخُـدود   

  تَزوركُم حمـر المنايـا وسـودها     
  يقُودهــاكتاِئــب فيهــا جبرئيــُل 

  )1(ففي الناِر سقياه هناك صـِديدها     
 

_____________________________   
هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، كنيته أبو حسان، وكان قـد سـاد                   (*)

  .9/51: تاريخ دمشق.3/133: تاريخ اإلسالم. الناس بمكارم األخالق



  :ضوء على الشعر
وتنسب إلى المختار الثقفي، ) 183: الحور العين( بروايتين مختلفتين األولى في قصة القصيدة تروى

 وفيها أن الـذي     228-14/225: والثانية والتي اعتمدت عليها في تدوين هذه القصيدة برواية األغاني         
هدم دار أسماء هو مصعب بن الزبير ألنه كان أموي الهوى، ولجأ إلى الشام وبها يومئذ عبدالملك بـن               

  .228-14/225: األغاني. روان قد ولي الخالفة، فقال عبد اهللا بن الزبير األسدي الشعرم
  النوم: الهجود. عاد: تأوب/ 1
  .ما يعود من هم أو مرض جمع أعياد: العيد/ 2
نهر بالمصيصة بالنهر الشامي ومخرجه من بالد الـشام         : جيحان. الضامرة الخصر : المخصرة/ 3

  .الصبي: الوليد. 2/196: معجم البلدان.  بكفربيا بإزاء المصيصةويمر حتى يصب بمدينة تعرف
: أذاعـت بـه األرواح    . القطعة من الشيء  : الشظية. نحو نصف الليل أو بعد ساعة منه      : الوهد/ 4

  .ينثر ويتطاير: يذرى. ذهبت به الرياح
  .الجوهر النفيس: الفريد. اللؤلؤ: الجمان. أصيبت: طرفت/ 5
  .اشتد لهبها واشتعلت: ذكت النار. أوقدها أي شَبها: شبا النار. التي تُسرجالفتيلة : الذبالة/ 6
  .سنة الجدب والقحط: السنة هنا/ 8
  .ينتشر ويرتفع: ينمي/ 9

  . كنية أسماء بن خارجة: أبو حسان/ 10
قبيلة من ربيعة نسبة إلى لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن أسد بن ربيعـة بـن                    : لكيزة

  . 82: ب الخواصأد. نزار
  .جمع جد وهو الحظ: الجدود. جمع جازية وهي الجزاء، أي جزتك جوازي أفعالك: الجوازي/ 11
أصله كأن شدة أصـابتهم حتـى       : ، قال ابن سيده   )هم في أمر ال ينادي وليده     : (يقال في المثل  / 12

ـ                  مجمـع األمثـال    . دةكانت األم تنسى وليدها فال تناديه وال تذكره مما هي فيه، ثم صار مثالً لكـل ش
  . ونقل معناه السابق عن األصمعي2/317: وكتاب جمهرة األمثال. 2/390:للميداني
  .أي وال تُؤمنون الطريد إن جاء يوماً خائفاً: وال خائفاً
  .أي أمذهبكم خذالنه: أخذالنه/ 13
  .من السطو وهو القهر والبطش: سطت. من التباب وهو الهالك: تباً لكم/ 16
 رجل من بني عجلي كان على شرطة المختار، وقد أزرته بني تميم وعبد القيس في                 :العجلي/ 18

  .هدم دار أسماء
  .من أوالد المعز وأتى عليه حول: العتود. صاح عند الهياج: نب التيس

  .الصوت: النشيد/ 19

  :التوثيق واختالف الروايات
  .78-74:  شعر عبداهللا بن الزبير األسدي عبد اهللا بن الزبير ، )1(



  .14/235ج:  األغاني-
  .268-267:  نزهة األبصار-
  .....) وقل على    شهودها (.....5/177:  مختار األغاني-
  .األغاني، ونزهة األبصار، الصفحات نفسها والرواية نفسها في الديوان/ 2/3/4

  .268-267: وكذلك نزهة األبصار. 4/225: األغاني/ 12-6    واألبيات من 
  :وروايته في: في مختار األغاني/ 12-9واألبيات من 
  .بفتح العين، وكسر الضاد) وعرض/ (9  
  ......).عنه الجوازي/ (11  
  ).فما جرهم ال سيدا يمنعونه/ (12  
-267: ( في نزهة األبصار   20وغير البيت   . 227-14/225: في األغاني / 23-13واألبيات من   

268 .(  
  ).5/155(:  في مختار األغاني23-21 ، 17 ، 16واألبيات 
   نسبها أليمن بن خريم األسدي640ص:  في وقعة صفين23 ، 22 ، 21األبيات 
  .5/241 في أنساب األشراف 20 ، 17: البيتان
  .)منبذة أبوابها وحديدها : (17: وفيه

وتـاريخ  . 7/224: وفي تهذيب ابـن عـساكر     . 29/104: تاريخ ابن عساكر  ) 21/22(واألبيات  
  .3/213: نصيصومعاهد الت. 3/265: اإلسالم

  : في أنساب األشراف21رواية 
  توافيكم بيض المنايا وسودها    إلى رجب أو ذلك الشهر قبله

   :14/227: في األغاني/ 21
  تصاحبكم حمر المنايا وسودها  إلى رجب السبعين أو ذاك قبله 

  . بالرواية نفسها 2/136: وفي التذكرة الحمدونية 
  .توافيكم بيض المنايا وسودها...... جب إلى ر (465: وفي األخبار الموفقيات 

  28/262: وفي ابن عساكر
  يوافيكم بيض المنايا وسودها    إلى رجب أو غرة الشهر بعده

  .ثمانين ألفاً دين عثمان دينها  (640: في وقعة صفين/ 22
   : 465: وفي أخبار الموفقيات). نصر مروان دينهم (14/227: وفي األغاني

  ).مسومة جبريل فيها يقودها  ثمان دينهاثمانون ألفاً دين ع(
  ).فمن عاش عبداً فينا ومن يمت منا      ففي النار يسقى مهلها وحديدها  (640: وقعة صفين/ 23

=======================  
   



)6(  
  :وقال

  ] الرمل [
1/  
2/ 

 ــم ــةَ كَ ــي مكَّ ــذُ ف ــا العاِئ   أيه
ــ ــِصمةٌ أيْـ ــذَةٌ معـ   د عاِئـ

 

ـ       ه فـي غيـِر دم     من دٍم َأجريتَ
       الحـرم تقتُل مـن جـاء د1(وي(  

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
قتل ابن الزبير من شيعة بني أمية       : "عن الهيثم بن عدي عن مجالد قال       14/243: جاء في األغاني  

  ...".ه ويعيره بفعلهقوماً قال أنهم يتجسسون لعبد الملك، فقال فيه عبد اهللا بن الزبير في ذلك يهجو
وقدم عبد اهللا بن دراج مولى معاوية بمكة فاتهمه ابن الزبير فقتله فقال ابن              : "وفي أنساب األشراف  

  ).5/263ج". (األبيات...... أيها العائذ : الزبير األسدي

  :التوثيق واختالف الروايات 
   .132: بير األسدي شعر عبد اهللا بن الزعبد اهللا بن الزبير ،  )1(
 وهذه الرواية نفس رواية الديوان 7/122و ج. 4/123ج) من دٍم تَسفكه: ..... (أنساب األشراف/ 1

  . 6/38ج: واألبيات في
  .14/243ج : .وفي األغاني -
  ).من دٍم أهرقته/ (... 1 
  ).من ِخلَّ الحرم/ (......... 2

=======================  
) 7(  

  : ويلوم أخاه لفعله)*(اموقال يرثي عمرو بن الزبير بن العو

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  

        ـا عرضـت فـبلِّغَنأيا راِكبـاً إم  
-جولةً  -ستعلم جالتْ بك الحرب ان   

  فأصبحِت األرحـام حـين وِليتَهـا      
تُمرــد ــدةً وغَ ــدتم لعمــرو عقْ   عق

 نـي       كبيرن تَعاِم إن قيل موبني الع   
    قَ الرامونتُغِْني   –إذا فَو نم أسهم   

  بكفَّيك أكراشاً تُجـر علـى ِدمـنِ       
  بأبيض كالِمصباِح في ليلِة الـدجنِ     



5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/ 

ــوالً  ــه ح ــسِهوكبلْتَ ــود بنف   يج
  فما قال عمـرو إذ يجـود بنفـسهِ        
  تحدثُ مـن القيـتَ أنَّـك عائـذٌ        
     كمِر منه ِعـِصيلضرِب الظَّه جعلتم  
  ــه ــا قتلتَ لم ــه اآلن ــذِّر من   تُع
  فلم أر وفْـداً كـان للغَـدِر عاقـداً        
  وكنتَ كذاِت الِفسِق لم تدِر ما حوتْ      
  جزى اُهللا عنِّي خالداً شر ما جـزى       

   لقـد أردى عبيـدةُ جـاره       لعمري
  وقد كان عمرو قبل أن يغِْدروا بـهِ       
ــفاهةً  ــِسياِط س ــاكم بال ــتم أخ   قتل
  ــتم ــزتم إذ قَتل ــم أجه ــو أنك   فل
  وإني ألرجو أن أرى فيك ما تـرى       
  قطعتَ من األرحاِم ما كان واِشـجاً      
  وأصبحتَ تـسعى قاسـطاً بكتيبـةٍ      
  فال تجزعن من سـنٍَّة قـد سـنَنْتَها        

 

  تَنُوء بِه فـي سـاقِه حلَـقُ اللَّـبنِ         
   دعني -حتى قضى نحبه  -لضاربِه  

  وصرعتَ قتلَى بين زمزم والـركْنِ     
ــبطْنِ   ــبِحيةَ لل ــه واألص تُراِوح  
  تفاوتَ أرجاء القليِب مـن الـشَّطْنِ      
  كوفِدك شَدوا غير موٍف وال مسِني     
  تخَيـر حاليهـا أتـسرقُ أم تَزِنــي   
  وعروة شراً من خليٍل ومن ِخـدنِ      
  بشنعاء عار ال تُوارى على الـدفْنِ      
  صليب القَناِة ما تلين علـى الـدهنِ       

ــك ــفإنََ ــِن لل   رأي المــضلَِّل واَألفْ
   قتلـتم بالـسياِط وبالــسجنِ  ولكـن 

  به من ِعقاِب اهللا ما دونَـه يغِْنـي        
  على الشَّيِب وابتعتَ المخافةَ باألمنِ    
  تُهدم ما حـوَل الحطـيِم وال تَبنـي      

  )1(فما للِدماِء الدهر تُهرقُ من حقْنِ      
 

____________________________  
بن الزبير بن العوام هو أخو عبد اهللا بن الزبير بن العوام، وكان عبد اهللا بـن الزبيـر      عمرو   (*) 

األسدي صديقاً له، وقد وقف ضد أخيه في أمر الخالفة، فلما أقامه أخوه ليقتص منه بالغ كل ذي حقـٍد                    
وال عليه في ذلك، وتدسس فيه من يتقرب إلى أخيه، وكان أخوه ال يقبل على من ادعـى عليـه بنيـة،        

يطالبه بحجٍة، وإنما يقبل قوله ثم يدخله إليه السجن ليقتص منه، وبقي في العذاب حتى مات، ولما وصل       
ال تغسلوه وال تكفنوه، وادفنوه فـي       : وقال. نعم، قال أبعده اهللا   : أمات عمرو؟ قالوا  : الخبر إلى أخيه قال   

  .232-14/231: األغاني . مقابر المشركين

  :ضوء على الشعر
  .أتَيت العروض وهي مكة والمدينة: ضتعر/ 1
  .جعل له فوقاً: موضع الوتر من السهم، وفوق السهم) بالضم: (الفوق/ 2
  .الباس الضيم األرض: الدجن/ 4



  .أي آثار السياط والحديد: الضرب الشديد، وحلق اللبن: اللَّبن/ 5
  .الركن اليماني من أركان الكعبة المشرفة: الركن/ 7
  .نسبة إلى ذي أصبح ملك من ملوك حمير. السوط: األصبحية. عاقب عليهتت: تراوحه/ 8
الحبل الطويـل  ): بالتحريك: (الشطن. البئر: القليب. الذي يتكلف العذر وهو ال عذر له   : المعذر/ 9
  .وسكنت الطاء هنا للشعر. الشديد

  .رفعه: أسناه/ 10
  .الفاجرة الفاسقة: ذات الفسق/ 11
بد اهللا بن الزبير، وقد استعمل عبد اهللا أخاه خالداً على اليمن، وكان عروة أخوا ع: خالد وعروة/ 12

  .الصديق: الخدن. 233 ، 14/231:  األغاني. وكان قد خالف أخاه فقاتله.من كبار فقهاء المدينة
أخو عروة بن الزبير بن العوام، وقد لجأ إليه ليجد له األمان من أخيـه عبـد اهللا بـن          : عبيدة/ 13

مض معي إليه وأنت في جواري، فإن أمنك وإال رددتك إلى مأمنك، فذهب معه فلـم              ا: وقال له زبير،  ال
  .4/25: أنساب األشراف. يجز عبد اهللا أمانه، واقتص منه حتى مات

  .الضرب: الدهن/ 14
  .ضعف العقل والرأي: األفن/ 15
  .متداخالً، متشابكاً: واشجاً/ 18
  .أو ما بين الركن وزمزم والمقام. حجر الكعبة: الحطيم. ظالماً جائراً: قاسطاً/ 19

  :التوثيق واختالف الروايات 
  ).136-133: (بير األسديشعر عبد اهللا بن الزعبد اهللا بن الزبير،  )1(
  .14، 13 غير البيتين 233-14/232:  القصيدة في األغاني-
  .6، 14 ،13، 12، 11، 5، 10، 4: بهذا الترتيب. 139:  وفي حماسة البحتري-
  ).20-15(، )12-10(، )7-4: ( بهذا الترتيب180-5/179:  وفي مختار األغاني-
  .7، 8، 16، 15، 13، 1 : 5/329:  وفي أنساب األشراف-
  .)6-1 : (3/314:  وفي معاهد التنصيص-
  .  ونسبهما ألبي وجزة مولى الزبير بن العوام 7، 1 ذكر البيتين 3/85:  وفي مروج الذهب-

  :ياتأما الروا
  .فيا راكبا: ومروج الذهب. فيا راكباً: أنساب األشراف/ 1
  وعمرو به جار الحمامة في الركن  لعمرو حبلكم فغدرتم: حماسة البحتري/ 4
  ).فكبلته حوال تفوت نفسه ينوء به: (حماسة البحتري/ 5
  .لخالد كم حتى قضى: حماسة البحتري/ 6
  ).وتكثر قتليوتخبر من القيت أنك عائذ : (أنساب األشراف/ 7

  .يحدث من القيت أنك عابد: مختار األغاني  



  تخبر من القيت:                مروج الذهب
  كان أغدر عاقدا فيا لك عقدا غير موٍف وال مسن: حماسة البحتري/ 10
  )كذات الطبن لم تدر إذ خلت تؤامر نفسيها أتسرق أم تزني: حماسة البحتري/ 11

  ).ر حاليهابخي: (       مختار األغاني
  ).شر ما رأى: (حماسة البحتري/ 12
  ).بشنعاء غدر: (أنساب األشراف/ 13
  )فيا لك من رأي مضل ومن َأفِْن: (أنساب األشراف/ 15
  )قاصداً بكنية: (مختار األغاني/ 18
  ).ما عشت من حقن: (مختار األغاني/ 20
  

=======================  
) 8(  

  :)1(عنهمادحاً مصعباً بعد أن عفا وقال 

  ] الطويل [
1/  
2/ 

  ن سـيبه جزى اهللا عنِّي مصـعباً إ    
  ويعفو عن الذنِب العظـيِم تَكَـرماً    

 

  يـنَاُل بـه الجـاني ومن ليس جانيا      
  )2(لستُ ناِسيا  ما المعروِف من ويعِطي

 

_____________________________  

  : ضوء على الشعر
أنـت الـذي    : دخل عبد اهللا بن الزبير األسدي على مصعب فقال له         : قالعن الزبير بن بكار     ) 1(
  :تقول

  إلى رجب أو غرة الشهر بعده           توافيكم بيض المنايا وسودها
.  جائزته، فخرج وقال الـشعر عم، امتع اهللا بك، فعفا عنه وأجزلن: ففزع ابن الزبير األسدي ثم قال 

  .29/104: تاريخ ابن عساكر 

  : واختالف الروايات التوثيق
  138: بير األسدي شعر عبد اهللا بن الزعبد اهللا بن الزبير،  )2(
  .5/286:  البيتان في أنساب األشراف-
   -: ورواية البيت األول فيه 28/262: تاريخ ابن عساكر  -
  .... ) جزى اهللا عنا مصعبا ابن  فقيله يعيش به الجاني /   ( 1 



  ) .العظيم اجترامه ويوليك من احسان ما لست ناسيا : ( ... ي ورواية البيت الثان/ 2 
  .465: الموقفيات -
  )... جزى اهللا خيراً مصعباً إن خيره /( 1
  ) .ويعفو عن الذنب الذي يعلمونه      ويعطي من المعروف ما ليس فانيا / 2
  : ذكر البيتين وروايته1/183: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله -
  ).و عن الذنب العظيم احترامه      ويوليك باإلحسان ما لست ناسياويعف/ ( 2
  

______________________________  

-46-  
  عبد اهللا بن الزبير بن العوام

)1(  
  :قال

  ] الطويل [
1/     هبابسامى عوإنِّي لبحر ما ي  

 

  )1(متى يلْقَ بحري حر نارك تَخْمدِ      
 

_____________________________  

  :وء على الشعرض
، فقال عمـرو بـن      ....ت أمراً إال عانَد فيه    يكفيني ابن الزبير، فواهللا ما أرد     من  : قال معاوية يوماً  

، وجـاء ابـن     ...ضمنت لك يا أمير المؤمنين أن ُألين عريكته، وأذهب نخوته، وأخرس لسانه           : العاص
  :الزبير وقد بلغه الخبر، فنكت عمرو بن العاص في األرض وقال متمثال

              إني لنار ما يرام اصطالؤها        لدى كل أمٍر معضٍل متفاِقِم
  .5/78: أنساب األشراف . فرد عليه ابن الزبير

  :التوثيق واختالف الروايات
  . 5/78: أنساب األشراف األشراف البالذري، ) 1(

=======================  



)2(  
  :وقال

  ] الرجز [
  نبـي أحمـدِ   أنا ابـن أنـصار ال      /1

                      أضِرب منهم

  
 كلَّ

  عبد اإللـه والرسـول المهتـدي      
 )1(وغٍد قُعدِد

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
أنساب .  وسبعين وأشهر ثم قاتل وهو يقول األبيات       نأنا ابن اثنتي  :  قال عبد اهللا ابن الزبير يوم قتل      

  7/137: األشراف 
  .الرجل إذا كان لئيماً من الحسب: عددقُ/ 2

  

  :التوثيق واختالف الروايات
  7/136: أنساب األشراف  البالذري،)1(

=======================  
) 3(  

  :وقال

  ]الرجز                                      [ 
1/  
2/ 

      ق النَِمـرق سالمان وفـرفر  

      1(وقد تالقي معهم فـال تَِفـر(  
 

 

_____________________________  

  : ضوء على الشعر
من دخل دار الحارث : ُأخِْبر أن بني سهم قد مالوا براياتهم إلى الحجاج فدخلوا في أمانه، وأنه قال               

أن أسماء كانت تقول وابـن الزبيـر يقاتـل    : وفي رواية أخرى. بن خالد ودار شيبة الحجبي فهو آمن  ا
: ربما ُأِمر بالباطل، فإذا قيل هي لعبد اهللا قالت: للحجاج،  فتقول: يقالف. لمن كانت الدولة اليوم: الحجاج

  .7/126:أنساب األشراف .    اللهم أنصر أهل طاعتك، ومن غضب لك



  :التوثيق واختالف الروايات 
  .7/126: أنساب األشراف البالذري، ) 1(

=======================  
) 4(  

  :وقال أيضا

  ]الرجز                    [                       
1/  
2/  
3/ 

       ِرف يـوم َأصـبرإنّي إذا َأع  
    بر أولى بالفتى وَأعـذروالص  

     1(وبعضهم يعرف ثـم ينكـر(  
 

 

_____________________________  

  : ضوء على الشعر 
مـن  واهللا إني ألكره أن أدخلها فأوخذ كما تؤخذ الضبع : فرض على ابن الزبير دخول الكعبة، فقال   

وكان يحمل . وكارها، ولكني أقاتل بسيفي هذا حتى أقتل، واهللا ما باطن الكعبة عند الحجاج إال كظاهرها 
على رجليه حتى يبلغ األبطح كأنه أسد في أجمة، ثم يرجع إلى المسجد، وقد جعل الحجاج يومئذ علـى             

  .7/127: أنساب األشراف . كل باب أهل جنٍد من أجناد الشام، وقال الشعر وهو يقاتل

  :التوثيق واختالف الروايات
  .7/127: أنساب األشراف البالذري، ) 1(
  . ذكر األول والثالث ،  وروايته190/ 6:  تاريخ الطبري -
  .)إذ بعضهم يعرف ثم ينكر / ( 3
  : ذكر األول والثالث وروايته8/264:  البداية والنهاية-
  .أعرف يومي/ 1
  .إذ بعضهم يعرف ثم ينكر/ 3

====== =================  



)5(  
  :وقال

  ]الرجز                                          [ 
1/  
2/  
3/ 

  صبراً عفـاق إنـه شـر بـاقْ         
   ربالناس ض األعنـاقْ  قبلك سن   

  )1(قد قامت الحرب بنَِا على ساقْ     
 

 

_____________________________  

  -: ضوء على الشعر 
خذها وأنا ابن   : أمه فقاتل أشد قتال وضرب رجالً من أهل الشام وقال         خرج عبد اهللا بن الزبير عند       

أصبر أبا حممه، أصبر ابن حـام، وجعـل   : الحواري، فقتله، وضرب آخر وكان حبشيا فقطع يده وقال   
  .يقاتل يومئٍذ قتاالً لم ير مثله وهو يقول الشعر

   :اسم رجل أكلته باهلة في قحط أصابهم، قال الشاعر: عفاق/   3
  مادة عفق: اللسان ) . فلو كان البكاء يرد شيئاً         بكيت على يزيد أو عفاق           ( 

  :التوثيق واختالف الروايات
  . 124/ 7:   أنساب األشراف البالذري، ) 1(

=======================  
) 6(  

  :وقال أيضا 

  ]مجزوء الرجز[
  )1(حتى مّلقد عاش / 2شيخ كبير عّل         / 1        

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
واهللا ما أحب أن أموت     : دخل عبد اهللا بن الزبير على أمه فقبل يدها وعانقها، وكانت عمياء، فقالت            

يومي هذا حتى أعلم ما يصير أمرك إليه من الظفر الذي أرجوه، أو األخرى، فأحتسبك، وجعـل أهـل      
  : لعمياء يا ابن ذات النطاقين، فخرج إليهم وأنشديا ابن ا: الشام ينادونه

وتلك شكاةٌأحبها     ني أيرها الواشون           وع ظاهر ها عنك عار.  



   9/58: الوافي بالوفيات . وقاتل وهو يقول الشعر

  :التوثيق واختالف الروايات
  7/126: أنساب األشراف البالذري، ) 1(

=======================  
) 7(  
  :قال و

  ] الرجز [
  ال عهد لي ِبغارٍة مثل الـسيل       /1

 
  )1(ال ينقضي غُبارها حتّى اللَّيلِ  /2 

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
لبئس الشيخ أنا في اإلسالم، لئن : فقال: لو لحقت بموضع كذا  : قيل لعبد اهللا والقتال مع الحجاج دائر      

غضوا أبصاركم عن البارقـة،     :  عن مثل مصارعهم، وقال لمن بقي معه       أوقعت قوما فقتلوا، ثم فررت    
وعضوا على النواجذ، ولينظر رجل كيف يضرب، وال تخطئوا مضاربها فتكسروها، فإن الرجـل إذا                

  .7/127: أنساب األشراف . أعضب ال سيف معه أخذ أخذاً كما تؤخذ المرأة، وقال البيت

  :التوثيق واختالف الروايات 
  .7/127أنساب األشراف ص البالذري،  )1(
  .   بالرواية نفسها161:   بالغات النساء-

=======================  
) 8(  

  ):نقائض(وقال يرد على معاوية بن أبي سفيان 

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

ــده  ــا عب ــذي أن ــمع اهللا ال   أال س
ـ  بجر  العظـيمِ   على اهللاِ  وأجري   هِم
ــر ــأغ ــيم ِبق ــالوا حل   درةك أن ق

  وجدتني  تَعمز قد   إن   ولو رمت ما  
  وأقسم لوال بيعـةٌ لـك لـم أكـن         

  الناسِ وأخزى إله  م ن مالَ أظْ  كان  
  وأسرعه في الموِبقـات تَقَحمـا     

  ليس بذي حلـٍم ولكـن تَحلّمـا     و
عرين يترك الِقرن َأكْتَمـا     هزبر   

  )1(ألنقضها، لم تنج مني مـسلماً     



   

  :ضوء على الشعر
بي سفيان قد قال شعراً يهدد فيه عبد اهللا بن الزبير ويتوعده، وذلك في شأن مخالفة          كان معاوية بن أ   

. قال رداً عليـه   ) انظره في شعر معاوية   (عبد اهللا بن الزبير للبيعة في البيت األموي ، فلما بلغه الشعر             
  .1/26: الحلة السيراء 

  ).وبق(مادة : اللسان. المهلكات: الموبقات/ 2
  ).قرن(مادة : اللسان. ء في الشيءالكُف: الِقرن/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .1/26: الحلة السيراء ) 1(
ذكر األبيات ونسبها إلى معاوية بن أبي سفيان، واعتمـدت علـى            . 206:  شعر خلفاء بني أمية    -

  :وروايته.  في النسبة لألبياتءرواية الحلة السيرا
  ).بجرمه     وأسرعهم/ (2  
  3) /ةحليم ِبغَر.(  

  .برواية شعراء خلفاء بني أمية. 1/155:  اإلمامة والسياسة -

______________________________  
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  (*)عبد اهللا بن رؤبة 

)1(  
  )العجاج ( 

  ]الرجز                                             [ 
 
 

1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

  لقد وجدتُم مصعبا مسـتـصعبا     
  حين رمى األحزاب والمحزِبـا    

ــشَبى ــشِّباوخَ ــِم والمخَ األعج   
  والــدرب ذا البنيــاِن والمــدربا

ــد المكَــ  ــي عبي ــن أب   ذِّباواب
ــذِنبا  ــراشَ الم والم ئيبــس   وال

 



7/  
8/ 

9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/  
22/  
23/  
24/  
25/  
26/  
27/  
28/  
29/  
30/  
31/  
32/  

  بحاِجبي سـبعين ألفـا معرِبـا      
ـ موجا ترى قُدموسـه مكوكب       اب

  فـي مــرجحٍن يـذعر المهيبــا  
  سار علـى أهواِئـه مستَنـِسبا      

ــو ــدٍر يل ــايِبقَ ــاً موجب    كتاب
ــا  ــا وموكب ــارى موِكب   إذا تَب
ــاً إن هــم أن يَؤوبــا     مَؤوب

  لجراد المجـِدبا  كما دعا الغيثُ ا   
  جر جـرادا واجرهـد مطِنبـا      
  تَدافُع المـاء حبـا علـى حبـا        
  في ذي عباٍب يرتمـي مـصوبا      
  بالخُشِب الضـحال وال منَـضبا     
  يعلو َأواِذيـِه النُّبـا بعـِد النُبـا        
  ويقلع النخل الرطـاب المرطبـا     
  والزيتَ لم يرِطب وزيتاً أرطَبـا     

ــسدِر ــاِت ال ــاوذاوي    والمغْلَوِلب
  ضرباً هـذاذَيك وطَعنـاً لَِعبـا      
  والجوز لم يهِدب وجوزاً أهـدبا     
  والساحليِن والـصريع المـستبى    
  كأن ِمـن حـرِة ليلـى ظَِربـا        

ــشِ  ــَل كَ ــود مث ــِشبايٍبأس    كَ
  نَفى حـصيراً شَـوِكِه المـشَذِّبا      
ــبا   ــصا أِش ــدير عي ي هارود  

   استُغْـِضبا  من حلَبِة الجفَّيِن حين   
ــا    ــم المرِهب ــة أوراٍد تَغُ كَب

   الدبا إثر الـدبا مـذلَعِببا      زحفَ



33/  
34/  
35/  
36/  
37/  
38/  
39/  
40/  
41/  
42/  
43/  
44/  
45/  
46/ 

  سوداً وخُضرانا وورقـا نَيـسبا     
  يبري لريعاِن الـصبا أو مجنِْبـا      
ــا  ــا حرب ــفُّ إذا م ــفَّ يلت   أل
  قد عِلم المختار إذْ جـد الِجبـى       
ــى ــيم الزب ــغَ المــاء حالق   وبل

  يـقَ تَغْييـقَ الـصبا     مِن الّذي غَ  
  ورِئم الخَسفَ الذي كـان أبـى      
  إذْ لم ِيزل يطـاوع المستَـصعبا      
  إذْ حِسب الرحمن عنه مـضِربا     
  كَهانَــةً وقَــد رأى مريبــا  
  إذْ نَصب الحرب فَالقى منـِصبا     
  بجانِب الكوفَـِة يومـاً مـشِْجبا      
ــشجِّبا  ــسكَرا م ــذَاِر ع وبالم  

  )1(فُّ إذا مــا حربــافَّ يلتَــألَــ
 

________________   
هو عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ، أبو الشعثاء ، الحجاج ، راجز مجيد       (*) 

توفي نحـو  . ، من الشعراء ، ولد في الجاهلية ، وقال الشعر فيها ، عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك     
  . هـ مفلوجا 90

  3/84: ، تاريخ التراث العربي376-359 /2:  األغاني  .  2/753:  طبقات فحول الشعراء  
  .87-86 / 4: أعالم الزركلي 

   -:ضوء على الشعر 
التعليق على القصيدة حسب الديوان أن رؤبة مدح فيها مصعبا وهجا المختار بن أبي عبيد لما أبى                  

عالم فيها ، وقد األيوان بشرح مفرداتها ، ووضح أسماء وهي قصيدة طويلة ، قام شارح الد. القتال معه 
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  .إذا تركته : أضربتَ عن الشيء . أي تاركه بال عقوبة /  41
  .أي غير مستيقن : رأى مريبا /  42
  .سالم ، وغانم ، وشاجب : يقال الناس ثالثة : المهلك : متعبا ، مشجبا : منصبا /  43
  .عسكر تشيب منه الرؤوس : ر وقعة أحمد بن شمط البجلي ، ويريد يعني بالعسك/  45



  -:التوثيق واختالف الروايات 
  .)101-94(  ديوان العجاج  العجاج، )1(

  .انفرد الديوان في هذه القصيدة فيما بين يدي من مظان 
=======================  

) 2(  
  :         وقال في مقتل مصعب بن الزبير

  ]الرجز                                                   [            
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/ 

       كَـماِم عـن آِل الحونو العزلَّ  ب  
       ملـك لملـٍك ِذي ِقـدشَِنئوا المو  
      معـدالم يِن شـديداِإليـاد ضخْم  

 ــزد بم ــه ــت أركانُ   حمإذا التَقَ
      نـثَلَمحـفُ المح عنه وهو وسر  
      لـمنـِب العكالعلِم اَألسوِد في ج  
        ـمـٍم إلـى إضمٍخ ومثُل إضد  
 ــم ــابي ذي أواِذي ِغطَ   أو كَعب
ــاللُّخم ــقاٍت تَتَرامــى ب   ذي واِس

   العظـم  يتركن أفالقَ العدِو ِلـي    
      ـرمبالساِحليِن مثـل أفـالِق الب  

  رخَم غَـيٍم فـاط   إذ هيجته يومـاً   
      مهابو الـبـرض روانني مب إن  
     ـتَقَمـصى أواعع من والقاِتلون  
       ـمـٍر َأمقِّ إلى أمديناً سوى الح  

   إلـى غَيـٍر أشَـم      كُلُّهم ينمـى  
     ي ِحراِء أو ِخيمعَل من فَر1(أطْو(  

 

 

_____________________________  



  -:ضوء على الشعر 
 وقد اعتمدت على شارح –الزبير ، فلما قتل مصعب قال هذه القصيدة كان العجاج مدح مصعب بن 

  . الديوان في أخذ المعاني والمفردات 
   .ذي سابقة في الفعل: ذي ِقدم . بغضوا ذلك فسلموه إليهم أ: قال  / 2
مـه  هو شديد  المعتمد حيث ثَلَ: المعتمد ، يقول : المدعم .  الناحيتان المشرفتان منه  : اإليادان  /  3

   .ةالسيل ، فطريقه واسع
  .أي الجيش ضخم كالجبل العلَم الضخم ، وجنبه جبل أصغر منه / 6
  .جبل : جبل بنجد   إضم: دمج /  7
  .عالي: الموج   ، ِعظم : العباب / 8
  .ضرب من السمك : هو الكوسج : اللخم .  الموج المتتابع : الواسقات /  9

  .ية سفن كان يقال لها عدول: العدولي / 10
  .وهي القدور المتخذة من الحجارة : تكسر السفينة حتى كأنها أفالق ِبرم : يقول /  11
  .ارتفع : فاطرخم / 12
  .الرجل الشجاع الذي ال يحرك : البهم / 13
  .اعتقَم : الذي يحفر الحفرة ، فيخرج الماء دون قصد فيقال : اعتقَم / 14
  .ارباألشم المرتفع ، أو متق: أمم / 15
  .جبالن ، وفرع كل شيء أعاله : حراء وخيم / 16

  -:التوثيق واختالف الرويات 
  .)117-114(ديوان العجاج العجاج، ) 1(
  : وروايته 1/2/3/6/7: ذكر األبيات على الترتيب  : 2/649: سمط اآللي  -
   .)كالجبل األسود في جنَث العلم / ( 6 -

  
_____________________________  



-48-  
  (*)د اهللا بن زياد بن ظبيان الفتّاكعبي

)1(  
  :قال في قتل مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

  يـرى مصـعب أنّي تناسـيتُ نابيـاً     
ـَاه مـاذر شــارق         فـو اهللا ال أنس
ـُه       وثَبـتُ علـيه ظـالمـاً فـقتلتُـ
ـِهـر بن مالــكٍ          قتلتُ به من حي ف

ـَفِّي لـهم رهن بعشري      ن أو تـرى   وك
ـَع رأسـي وسط بكِر بن وائـل         أأرف

  

      صعبم مرو اِهللا ما ظَنلَع وبئـس  
      في داٍج من الليِل كوكَب ومـا الح  
ـَقَصـرك ِمنه يوم شَر عصبصب       ف
  ثَمـاِنـين منهم ناشـئون وشُـيب   
ـَلَي مـع اِإلصباِح نَوح مـسلب        ع

ـ          )1(صببولَم َأرِو سيِفي ِمـن دٍم يتَ
  

_____________________________  
هو عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان البكري، أبو مطر، فاتك من الشجعان من أهل البصرة، وكان                  (*) 

هـ، ولما قتل أخوه نابي     65مع المهلب بن أبي صفرة، حين طلب إليه أهل البصرة قتال الخوارج سنة              
ه، وكان من قادة تغلب تحت لواء عبد الملك في حربه مـع             لحق بعبد الملك بن مروان فكان مقرباً عند       

 8/226: البدايـة والنهايـة  . مصعب بن الزبير، وهو الذي قتل مصعبا وحمل رأسه إلى عبد الملـك          
   .4/193:  ، وأعالم الزركلي1/325: ، والبيان والتبيين 3/50: مل رغبة اآل،

   -:ضوء على الشعر 
يقتل من قريش مائة بأخيه النابي الذي قتله مـصعب، فقتـل مـنهم     إن عبيد اهللا بن ظبيان نذر أن   

فهممـت أن  : ثمانين ثم قتل مصعبا، وأتى برأسه إلى عبد الملك بن مروان فخر ساجداً، فقال عبيـد اهللا   
إنما قتلته على وتٍر لي : أقتله فأكون أفتك العرب، وأمر له عبد الملك بألف دينار، وأبى أن يأخذها، وقال

  .2/45: تذكرة الحمدونية ال. عنده

  : التوثيق واختالف الروايات 
  . 353-3/352:  ربيع األبرار الزمخشري، )1(
  . بالرواية نفسها2/45:   التذكرة الحمدونية -
  : وروايته 3 / 2 / 1 ذكر األبيات 557:  وفي أخبار الموفقيات -



  .) لبئس لعمر اهللا / ( 1  
 .)  في شرق من األرض كوكب وما الح.... فواهللا ما أنساه / ( 2  

 .)فقصرك .... سطوت عليه / ( 3  

  
______________________________  

-49-  
  (*)عبد اهللا بن سلمة الهذلي

)1(  
  )أبو صخر الهذلي (

  :قال يمدح عبد الملك بن مروان ويهجو عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  

  ت ذاتُ ِعرٍق عصلُها ِفرئامهـا     عف
  على أن مرسى خَيمٍة خَـفَّ أهلُهـا    
  إذا اعتلَجتْ فيها الرياح فأدرجـتْ     

  فيوإن معاجي في الـديار ومـوقِ      
ــمانة  ــلِّي ض ــي أس ــٌل ولكنِّ   لجه
       راجـع ضى لكفال ما قد م فأقِصر  
  وفد أمير المـؤمنين الـذي رمـى       

  رى الزيتون مكّة بعدما   من أرض قُ  
  وإذ عاثَ فيها النَّـاِكثون وأفـسدوا      
  فشَج بهم عـرض الفَـالِة تعـسفاً       
  فَصبحهم بالخيـل تزحـفُ بالقَنـا      

  ر ضافي الصفوِف عرمرم   لهم عسكَ 
  فَطَهر مـنهم بطـن مكـةَ ماِجـدٍ        
  فدع ذا وبـشِّر شـاِعري ُأم مالـكٍ       

   سـوامها  فدهناؤها وحشٌ وأجلـى    
  بأبطح ِمحـالٍل وهيهـاتَ عامهـا      
  عِشياً جرى فـي جانبيهـا قُمامهـا       
ــا ــاٍل ثُمامه ــربعين ب   بدراســة ال
  يضعفُ أسـرار الفـؤاد سـقامها      

ــذَّ ــا وال ل ــدوم دوامه نيا يــد   ةُ ال
  بجــأواء جمهــوٍر تَــسيُل إكامهــا
  غُِلبنــا عليهــا واســتُِحلَّ حرامهــا
  فِخيفَت أقاصـيها وطـار حمامهـا      
  إذا األرض أخْفى مستَواها سـوامها     
  وبيضاء مثِل الشَّمس يبرق المهـا     
  وجمهورةٌ يثنـي العـدو انتقامهـا      

  والميالء ميها    أبى الضـسامي حـين   
  بأبياِت ما ِخزٍي طويـٍل عرامهـا      



15/  
16/  
17/ 

ـ        راك بمديـةٍ  فإن تَبد تُجـدع منِخ
  وإن تخْفَ عنَّا أو تَخف من أذاِتنـا       
  فلوال قريشٌ السـتُِرقَّت عجـوزكم     

 

  مشَرشرٍة حـرى حديـٍد حـسامها      
ــمامها  ــٍة وِس يــا ح ــك ناب   تَنُوشُ

  )1(رحاها احِتزامها  وطاَل على قُطْبي  
 

_____________________________  
 لبنـي مـروان   هو عبد اهللا بن سلمة السهمي، من بني هذيل، كان في العصر األموي مواليـاً            (*) 

متعصباً لهم، وله فيهم مدائح كثيرة، وكان قد حبسه عبد اهللا بن الزبير عاماً وأطلقه بشفاعة من رجـال                   
  . 4/19: أعالم الزركلي . 24/100: األغاني . قريش

  :ضوء على الشعر
كان عبد اهللا بن الزبير قد حبس أبا صخر الهذلي ألنه كان أموي الهوى، ويقال سجنه حتى مـات                   

ب رواية األغاني، وكان أن دخل أبو صخر على عبد اهللا بن الزبير بعد أن انشغل األمويـون فـي          حس
حربهم مع بعضهم بعضاً في مرج راهط، وكان يريد أخذ عطائه، فمنعه ابن الزبير العطاء لما كان عليه 

علمه أنه يعلم   من هوى، ولما مضت أيام، لقي أبو صخر عبد الملك بن مروان فأدناه منه وقربه إليه، وأ                
أما إذا شفى اهللا منه نفسي، ورأيته قتيل : خبره مع ابن الزبير وما كان بينهما، فقال أبو صخر لعبد الملك

ثم استأذن فـي اإلنـشاد      . سيفك، وصريع أوليائك، مصلوباً مهتوك الستر، فما أبالي ما فاتني من الدنيا           
  .24/100: األغاني . وأنشد الشعر

  .4/107ج: معجم البلدان. رف على ذات عرق، وقيل جبل بطريق مكةجبل مش: ذات عرق/ 1
  .2/493ج: معجم البلدان. من ديار تميم: الدهناء). عصل(مادة : اللسان. اسم موضع: عصل

  .مسيل الوادي: األبطح/ 2
  ).ألم(مادة : اللسان. أداة الحرب كالسيف: والألمة. للتخفيف: أصلها ألمها: المها/ 11
14 /رجالن من كنانة كانا مع ابن الزبير، يمدحانه ويحرضانه على أبي صخر،            :  أم مالك  شاعري

  .24/101ج: األغاني. لعداوة كانت بينهما
  ).عرم(مادة : اللسان. كثرته: الشدة والقوة، وعرام الجيش: العرام

  ).شرر(مادة : اللسان. قطعه: شرشر الشيء/ 15

  :التوثيق واختالف الروايات
  .101-24/100: األغاني هاني، األصف) 1(
  :ذكر البيت األول وروايته) عصل(مادة :  اللسان-

  ).فضحياؤها وحش قد أجلى/ 1  
  :ذكر البيت األول وروايته) عصل(مادة :  تاج العروس-

  ).فضحياؤها وحش قد أجلى/ 1  



-50-  
  (*)عبد اهللا بن أبي كثير مولى بني مخزوم

)1(  
  :بد اهللا بن الزبيرقال يشكو مصعب بن الزبير إلى ع

  ] مجزوء الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

ــردٍ   ــام مطـ ــذا مقـ   هـ
ــه  ــه عداتُـ ــت عليـ   رقَّـ
ــا  ــم م ــربتُ بج ــي أن ش   ف
  فلقــد قطعــتُ الخَــرق بعـــ
ـ  ــ ــة ال ــتُ خليف ــى أتي   حتّ
  حييتُــــــه بتَحيــــــٍة

 

  هودور ـــِدمتْ منازلـــهه  
 هــر ــه أميـ ــذباً فعاقبـ   كَـ
 هــدير ــي غَ ــال ل ــان ِح   ٍء ك

  الخـِرق معتَـِسفاً أسـيره     ـد  
  هــرير ــوداً س ــن ممه   رحم

    هـقُور1(في مجلٍس حضرتْ ص(  
 

_____________________________  
هو عبد اهللا بن أبي كثير مولى بني مخزوم، تزوج بالعراق في والية مصعب، ووفد على عبد                 (*) 

  .4/391: األغاني . اهللا بن الزبير يشكوه بعض أمره

  :ضوء على الشعر
لما كان عبد اهللا بن أبي كثير مولى بني مخزوم ينوي الزواج من امرأة من بني بغيض بن عامر بن 
لؤي، وذلك أثناء والية مصعب بن الزبير على العراق، فرق بينهما مصعب، ولم يأذن لهما بـالزواج،                 

اردد عليه امرأتـه،    أن  : فخرج الشاعر إلى عبد اهللا بن الزبير وقال الشعر، فكتب عبد اهللا إلى مصعب             
  .4/391: األغاني . فإنني ال أحرم ما أحل اهللا عز وجل فردها عليه

  .يسير على غير هدى: معتسفاً . القفر، المفازة الواسطة تنخرق فيها الرياح : الخَرق/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .392-4/391: األغاني األصفهاني،  )1(
  

______________________________  



-51-  
  (*)عبد اهللا بن المخارق

)1(  
  : قال يمدح عبد الملك بن مروان ويعرض بآل الزبير

  ] المنسرح [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  
10/  
11/ 

َأزحتَ عنّـا آَل الزبيـِر ولَـو     
ـ  ِإن تَلقَ بلوى     طبرصفأنـت م

   يرمي ِبعينَي َأقنى على شَرفٍ    
وآُل َأبي العاِص َأهـُل مـأثُرٍة       

َأفاِضــلُهاخَيــر ــمقَــريٍش ه   
   َأما قـريشٌ فََأنـتَ واِرثُهـا      
     مهنـدزعوا وـيِفظتَ ما ضح  
  آلَيتُ جهداً وصـاِدقٌ قَـسمي     

   يتلـو اِإلنجيـَل يدرسـه      يظل
ــِدِه ــِك واِل ــك َأولــى ِبمل   البنُ
  فَهم خيـار فَِاعمـل ِبـسنَِّتِهم      

        

  كان ِإمام ِسـواك مـا صـلَحوا        
  ن تُالِق النُعمـى فَـال فـِرح       وِإ

 ــح ال لَحو ــاِئر ــؤِذِه ع ــم ي   لَ
  غُر ِعتاقٌ ِبـالخَيِر قَـد نَفَحـوا       
  في الِجد ِجد وِإن هـم مزحـوا       
  تَكُفُّ ِمـن شَـغِبِهم ِإذا طَمحـوا       
  َأوريتَ ِإذا أصلَدوا وقَـد قَـدحوا   
 حــر ــه الكُ ــٍد تَجنُّ ــرب عب   ِب

  ه قَِفــحِمــن خَــشيِة اللَــِه قَلبــ
 حــر ــصاك مطَّ ِإن ع ــه معو  

  )1(وِاحي ِبخَيٍر وِاكدح كَما كَدحوا    
 

_____________________________  
شـاعر بـدوي،من    : هو عبد اهللا بن المخارق بن سليم بن حضيرة ابن قيس، من بني شـيبان              (*) 

 الملك بن مروان، مات فـي أيـام   كان يفد إلى الشام فيمدح الخلفاء، مدح عبد  . شعراء العصر األموي    
  4/136:  ، أعالم الزركلي128-7/122: األغاني. الوليد بن يزيد 

  : ضوء على الشعر
دخل الشاعر على عبد الملك بن مروان ، وكان منقطعاً إليه ، وقد هم بخلع أخيه وتولية الوليد ابنه                   

فقال . لم الناس أن رأيه خلع عبد العزيز العهد ، وأنشده الشعر ، فتبسم عبد الملك ولم يتكلم في ذلك ، فع
لقد أدخل ابن النصرانية نفسه مدخالً ضيقاً فأوردها مورداً خطراً ، وباهللا علي لئن ظفرت به : عبد الملك

  . 7/123: األغاني . ألخضبن قدمه بدمه 
  .  وسخ أبيض جامد يلصق بالجفون :اللحح.  الرمد :العائر.  الصقر :األقنى/ 3



  .مادة كرح : تاج العروس . بيوت صغار تسكنها الرهبان : واإلكيراح الكرح / 8

  :    التوثيق واختالف الروايات
  .7/122: األغاني األصفهاني، )1(

______________________________  

-52-  
  )1(عبد اهللا بن همام السلولي

)1(  
  :قال مهنئا ومفتخرا 

  ] الرجز [
1/  
3/  
5/ 

ــا فَوقهــ  ــي م ــاك الت   ااهللا أعط
ــوقها   ــأبي اهللا إال س ــك وي   عن
                            وحملوك

  
  

 ثقلَها

ــا /2 ــدون عوقَه ــد أراد الملح   وق
ــا/4 ــدوك طَوقه ــى قَلّ ــك حت   إلي

 )2(وَأوقَها
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
صنع : ف رأيت صنع اهللا؟ قالكي: إن عبد الملك قدم الكوفة حين قتل مصعب، فقال للهيثم بن األسود

يا أمير المؤمنين خيراً، فخفف الوطء وأقل التثريب، فواهللا ما نيل فضٌل قط إال بعفو وصبر واحتمال ثم                  
  .7/107:أنساب األشراف . تقدم الشاعر وقال الشعر

  .ثقلها : أوقها/ 5

  :التوثيق واختالف الروايات
ا إلى رجل من األنصار، وهذاعنده فقط ، وأثبت  وقد نسبه107/ 7:أنساب األشراف البالذري، ) 1(

  .روايته ألنها جاءت كاملة
قالها لمـا خطـب     : ، ومنسوبة إلى عبد اهللا بن همام، ويقول       1/409: األبيات في البيان والتبيين      -

  : بن عبد الملك بعد وفاة والده طالبا لنفسه البيعة وروايتهوليد ال
   . الخامسوبدون الشطر)   التي ال فوقها /   ( 1
  :  بال نسبة وروايته 5/159:  واالبيات في العقد الفريد-
  .التي ال فوقها / 1



  : وروايته4-1 ذكر األبيات من 76-3/75: مروج الذهب-
  .فيأبى / 3

=======================   
) 2(  

  :قال شاكيا عمال ابن الزبير

  ] البسيط [
 1/  

2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/ 

17/  
18/  
19/  
20/  

       ـؤمنين ألـمالم بير أميرالز يا ابن  
  ار طعام األرِض واقتَـسموا    الفُج باع

  وقدموا لـك شـيخاً كاذبـاً خـذالً        
ــ ــب حــقٍّ ذو مزاين ــك طال   ةوفي

  اشدد يديك بزيـٍد إن ظفـرت بـه        
  إنا منينا بـضب مـن بنـي خلـفٍ      

   ريش ناهـضه   خذ العصيفير فانتف  
ــسالمةٍ   ــاب ب ــة عت ــا أمان   وم
  وقيس كنـدة قـد طالـت ِإمارتـه        
ــبةً  ــه محاس ــراً فأتبع ــذ حجي   وخ
ــاعهم ــنهم ِإال ارتف ــي م ــا رابن   م
  ومــا غــالم علــى أرٍض بــسالمٍة
  يجبى ِإليـه خـراج األرض متكئـاً       
ــره  ــران أم ــذي مه ــوالبي ال   وال
  ودونك ابن أبـي عـشِّ وصـاحبه       
  ومنقذ بن طريٍف مـن بنـي أسـدٍ        

  ا أخَيــنس جعفــي بمــا نعــهومــ
  والدارمي يطيـف البهرمـان بـه      
ــدهما ــال عن   وآخــران مــن العم
  محمد بـن عميـٍر والـذي كَـذَبت        

 
  يبلغك ما فعـل العمـال بالعمـل       
  صلب الخَراج ِشحاحاً قسمةَ النَّفل    
  مهما يقل لك شَـيخٌ كـاذب يقـل        
  جلد القوى ليس بالواني وال الوكل     

  من دحروجة الجعـل واشف األراِمل   
  يرى الخيانَةَ شرب الماء بالعـسل     
  حتى ينـوء بـشر بعـد مقتبـل        
  ال غمز فيها ولكن جمـة الـسبل       

  رة األرض بين السهل والجبـل     بس
  وِإن عذرت فال تعذر بنـي قُفَـلِ       

  عن الصحناة والبـصل   إلى الخبيص   
  كمن غزا دستباء غيـر مجتِعـلِ      
  مستهزئاً بفنـاء القينـة الفـضل      
  فزال مهران مذموماً ولـم يـزل      
  قيل السبيع فقد أجرى على مهـل      
  أنبئت عـاملهم قـد راح ذا ثقـل        
  من المتاع قيـام الليـل بـالطّول       

  ي شارب بدلت في رعية اِإلبـل      ف
  بعض المنالَة إن ترفق بهـا تَنـلِ       
  بكر عليه غداة الـروع والوهـل      



21/  
22/  
23/  
24/  
25/  
26/ 

       وما فـرات وإن قيـل امـرؤ ورع  
  والحــارثي سيرضــى إن تقاســمه
ــٍة ــاقرعهم بداهي   وادع األقــارب ف
  كانوا أتونا رجـاالً ال ركـاب لهـم      
  لن يعِتبـوك ولمـا يعـُل هـامهم        

  ا عــضت غــواربهمإن الــسياط إذ
 

  إن نال شيئاً بذاك الخائف الوجـل      
  ِإذا تجاوزتَ عـن أعمالـه األول      
  واحمل خيانة مسعوٍد على جمـل     
  فأصبحوا اليوم أهَل الخيِل واِإلبلِ    
  ضرب السياط وشد بعد في الحجل     

  )1(ن مال ومن ملـل    أبدوا ذَخائر م  
 

________________________   
هو عبد اهللا بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي، من بني مرة بن حفصة، شاعر إسالمي أدرك    (*) 

 يزيد بن معاوية علـى      حثّأنه هو الذي    : معاوية، وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك، أو بعده، ويقال          
  .4/143: أعالم الزركلي . هـ100 يقال له العطار، لحسن شعره، مات نحو البيعة البنه معاوية، وكان

  :ضوء على الشعر
 اجتمع أهل الكوفة على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي، وكان يلقب دحروجة الجعـل                

  .لقصره، فقال عبد اهللا بن همام السلولي يخاطب عبد اهللا ابن الزبير فيه وفي عمال لَه
  .1/11:راف  أنساب األش

األسماء المذكورة في القصيدة تعود إلى أسماء العمال عند عبد اهللا بن الزبيـر ومـساعديهم، وقـد        
  .أساءوا العمل واألمانة في نظر الشاعر، ومن عرفت منهم نقلته عن أنساب األشراف كما أوردهم تباعا

  . اء الرياحي كان خازنهيريد به مرتد بن شراحيل كان أساء بالبيع، وزيد مولى عتاب بن ورق/ 3
  . عامراًريدي/ 6
  . يعني عبد اهللا بن عصيفر الثقفي، كان على المدائن وهو الذي مات األحنف بداره في الكوفة/ 7
  .يعني عتاب بن ورقاء كان على أصبهان/ 8
  .قيس بن يزيد بن عمر بن شراحيل بن النعمان/ 9

  .جمحي كان على الروابيوقال حجير بن عجيل ال. حجير بن حجار بن الحر/ 10
   .لصفالهران مولى زياد، كان شفع في هذا ال/ 14
  .ابن أبي عش همذاني قدم الكوفة/ 15
  .يعني منقذ بن طريف بن عمرو بن فقيه/ 16

  . ن قيس ، ويقال محمد بن أبي شبرةيعني زهر ب/ 17 
   .يثمر به عمير بن حرأ ويزيد بن رويم حين ، محمد بن عمير بن عطارد/20، /19 

21 /فرات بن زهر قتله المختار يوم جانَببيعة الس.   
  . الحارثي السِري بن وقاص وكان على نهاوند/ 22



  . مسعود من بني سعد/ 23
  

  :التوثيق واختالف الروايات
 1/11:  في 5-1 واألبيات 349-345/ 6:  البالذري، أنساب األشراف )1(

=======================  
) 3(  

  :اتب عبد اهللا بن الزبيروقال يع

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

  هتَ وسـير  ٍصفْبا ح َأجو  رَأ تُلْما زِ 
ٍر فَتــاتَكُمنــي نَــصيــا ب ــتُمَأنْكَح  
  َأنكَحتُم ال فَتَـى دنْيـا يعـاشُ بـه         

  بِن الزبيـِر لَقَـد وليتَـه شَـِبقاً        ايا  
ــستَِطفُّ ــاٌل فَيترال ي ــه م ــه لَ   كَ

 

 ـ كَى نَ تَّح ـ  تَح ـ  زاِقرَأ ِب ساكين الم  
  وجهاً يشين وجوه الربـرِب الِعـينِ    
  وال شُجاعاً ِإذا شُقَّتْ عـصا الـدينِ       
  كَز اليـديِن بخـيالً غَيـر عنّـينِ        

  )1(وال يقوُل ِلمـا يعطـاه يكْفينـي       
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
يا أهل الكوفة ألنسينكم سيرة عمر بن       : لزبير على الكوفة، فقال   خطب عامر بن مسعود عامل ابن ا      

إني تزوجت امرأة من بني نصر بن معاوية فـأعينوني بـأرزاقكم   : يا أهل الكوفة: الخطاب، وقال يوما 
  .6/345:أنساب األشراف . كلها لشهر؛ فقال الشاعر الشعر يلوم عامر بن مسعود وابن الزبير

  .مادة ربب : الوحش ، تاج العروس القطيع من بقر : الربرب /2

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/345:أنساب األشراف البالذري،  )1(

______________________________  



-53-  
  (*)عبد الملك بن مروان

)1(  
  :قال يرد على تهديد مصعب بن الزبير

  ] الوافر [
1/  
2/  
3/ 

  أتوعدني ولـم أر مثـَل يـوِمي       
ـ       شاش طيـر  متى يلقَ العقاب خ

ــ غــاٍبتوع ــذئاب ُأســود   د بال
 

  خشاش الطير يوعدن العقابـا     
  يهتِّك عن مقاِتلهـا الحجابـا      

  )1(وأسد الغاِب تلـتهم الـذئابا     
 

_____________________________  
هو عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي القرشي، أبو الوليد، انتقلت إليه الخالفة بموت أبيه                (*) 

هر بمظهر القوة، فكان جباراً على معانديه، اجتمعت إليه األمة بعد مقتل مـصعب بـن                هـ، ظ 65سنة  
  .هـ86مات نحو . الزبير وعبد اهللا بن الزبير

  .4/165ج: أعالم الزركلي . 214: تاريخ الخلفاء . 4/198: ابن األثير 

  :ضوء على الشعر
ل األبيات رداً على تهديد أتاه من لم أجد زيادة فيما لدي من مظان سوى أن عبد الملك بن مروان قا         

  .224: شعر خلفاء بني أمية . مصعب بن الزبير

  :التوثيق واختالف الروايات
  .224: شعر خلفاء بني أمية أحمد عمارة، ) 1(
  .بالرواية نفسها. 11/18:  شرح نهج البالغة -

______________________________  



-54-  
  )*(عبيد اهللا بن الحر الجعفي

)1(  
  :يعاتب مصعباًقال 

  ]الطويل [ 
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/ 

ــالةً  ــؤمنين رس ــر الم ــغ أمي   أبل
  صعبل م عجبى و فَجأفي الحقَّ أن أُ   

   بيعتـي  فكيف وقـد أبليـتكم حـقَّ      
ــتُ ــاالً يــ وأبلي ــهعيضكم م    ِمثل

 فلما استنار الملك   ـ  ِت وانقـاد   دا الِع
ج فا معنِّ صعب     هي ولو كان غيـر  

ـ       لقد رابني من مصعٍب أن مباًصع  
ــوا   ٍدرومــا أنــا إن حألتمــوني ِب

ـ        ي اهللا سـائقُه  ذوما المـرئ إال ال
    ـ إذا قمت عند الباب ُأد   ل مـسلم  ِخ

 

  بـيح َأواِربـه    قَ فلست علـى رأيٍ    
حاِر فيـه أُ    كنـتُ  من له اًيرِزو بـه  

ــدكم وُأىولَــي يوحقّــ ــطال عن هب  
ـ  كم واألمر وآسيتُ ص ـ  مراتِ عب به  
وأدرـ  من مال العـراق رغائِ     ك به  

ــِب ــحألص ــا بيننَ ــعاِتا ال ُأ فيم به  
  هب لنا هو صـاحِ    شٍّ ذي غِ  أرى كلَّ 

  على كدر قد غُص بالصفو شـاربه      
  إليه وما قد خَط في الزبـر كاتبـه        

حاجِ  ني أن أَ  ويمنع ـ دخل الباب ب1(ه(  
 

_____________________________  
 عمرو الجعفي، من بني سعد العشيرة، قائد، من الشجعان األبطـال            هو عبيد اهللا بن الحر بن      (*) 

كان من أصحاب عثمان بن عفان، فلما مات عثمان انحاز إلى معاوية، ولما قدم مصعب العراق، قصده           
عبيد اهللا بمن معه، وصحبه في حرب المختار الثقفي، وما لبث أن انقلب عليه مـصعب، مـات نحـو                    

  .هـ68
:  أعالم الزركلي  ،    7/29: ، أنساب األشراف  119-1/93:  شعراء أمويون  .8/42:  ملرغبة اآل 

  .3/66: تاريخ التراث العربي.4/192

  :ضوء على الشعر
      قدم عليه غيره من أهل البصرة، فكتـب      ىشغكان عبيد اهللا بن الحر الجعفي يمصعباً بالكوفة فرآه ي 

         إلى عبد الملك بن مروان وقال الشعرإلى عبد اهللا بن الزبير قصيدة يعاتب فيها مصعباً ويخو هِسيرفه م .
  .95-1/94: شعراء أمويون



  ).7/24: أنساب األشراف(هو مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو : مسلم/ 8
البيت  األشراف في وفي هذا إشارة إلى وزيريه حسب رواية أنساب    . المهلب بن أبي صفرة   : حاجبه

  . 7/29: الثاني

  :اتتوثيق واختالف الرواي
  .95-1/94: يونوم نوري القيسي، شعراء أ )1( 
  .  ذكر األبيات بالرواية نفسها وبالترتيب نفسه 136/ 6:  تاريخ الطبري -
  .، والبيت العاشر بالرواية نفسها7-1 ذكر األبيات 21/75: نهاية األرب في فنون األدب-
  : وروايته7/8ذكر األبيات . 7/27:  أنساب األشراف-
  .)لنا هو صاحبه....   يلقد ساءن/ (7
8 / )إذا ما أتيت الباب يدخل مسلم(.  
  :  وروايته1/2/8/7:   ذكر األبيات على الترتيب 2/79:  الرسائل -
  .)أبلغ أمير المؤمنين نَِصيحتي/ (1
    .)وزيريه/ (2
  .)لدى كل ذي غش/ (7
  .)إذا ما أتيت الباب يدخل مسلم/ (8

  :وذكر بيتاً بعد الثاني وروايته
  .إليه وما قد خطَّ في الزبِر كاتبه   وما المريٍء إال الذي اهللا سائقٌ

  
=======================  

) 2(  
  :وقال أيضاً في حبس مصعب

  ]الطويل [ 
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  

 ــاهم ــان أن أخ ــغُ الفتي ــن مبل   م
  بمنزلٍة ما كـان يرضـى بمثلهـا       

  الساق فوقَ الكعِب أسود صامتٌ على
      اجترمتـه وما ذاك من جرٍم أكون  

  العريضِة مسلك  األرِض وقد كان في  
ــاني ــِه دع ــه إلي ــصعب فأجبت   م

ــا   ــاً وكأنم ــدو دائم   أروح وأغ

         وحاجبـه منيـع بـاب أتى دونـه  
ــ ــام غنّت ــوٌل تُإذا ق ــهه كب   جاوب

ــداني خَ ــديد ي ــوش ــهه ويط   قارب
سعى الساعِ  ولكن     ي بما هو كاذبـه  

       امرٍء أعيـت عليـِه مذاهبـه وأي  
أنــا دائبــه نهــاري وليلــي كلــه  
        غنمـاً فـي الحيـاِة أناهبـه أبادر  



8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/ 

ــهِ  ــتُ بباب ــائي إذ أنخ ــان حب   فك
بيعـةٍ         فإني لم أنكـث لهـم عهـد   
   مثلــي يــذبب عــنكمم لكــىفــأن

  يهم فــركَذْيوإنــي مــن قــوٍم ســ
  كــأن عبيــد اِهللا لــم يمــِس ليلــةً
  ولم يـدع فتيانـاً كـأن وجـوههم        
  لعمرك إني بعد عهدي ونـصرتي     
  وقد علم المختار أنـي لـه شـجى        
  أكر عليِه الخيـُل تـدمى نحورهـا      
  فكم من صريٍع قد تركتُ بمعـزلٍ       
  وحصٍن منيٍع قد صـبحتُ بغـارةٍ      

 

    مراتبـه وصـعب حجوٌل وأحراس  
        ولم آِت أمراً محـدثاً أنـا راهبـه  

  ائبـه إذا الصفُّ دارت للقـراع كت     
       بالمـاِء شـاربه بالئي إذا ما غص  
      موطنةً تحـت الـسروِج جنائبـه  
      في داٍج تـوارت كواكبـه مصابيح  
      مـضاربه حـد لكالسيف فلت بعد  
         كـلُّ قـرٍن يكالبـه عنـه إذا صد  
      طوراً وطـوراً أضـاربه أطاعنه  
 ــه ــره وثعالب ــه طي ــاً علي   عكوف

     الطبَل العبـه 1(وأهِل نعيٍم يضرب(  
  

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
الحر غير مأمون على أن يصنع في سلطانك ما كان يـصنع فـي    ابن  إن  : قيل لمصعب بن الزبير   

وقـال  . سلطان من كان قبلك، ويفسد عليك، فلم يزل مصعب يتلطف له ويِعده حتى أتاه، فأمر بحبـسه                
  . 309 / 3  :منتهى الطلب من أشعار العرب. الشعر سجيناً

  :التوثيق واختالف الروايات
  . 310 – 309 / 3:  منتهى الطلب من أشعار العربابن المبارك،  ) 1( 
  .  ذكر األبيات وبالرواية نفسها94-1/93: شعراءأمويون-
  : وروايته 5-1 ذكر األبيات 131/ 6: تاريخ الطبري  -
  ) .وما كان ذا من عظم جرم / 4 
  ) .ضاقت ..... ...وقد كان في األرض / 5
  : وروايته2 / 1ذكر البيتين . 7/35:  األشراف أنساب -
  .من يبلغ/ 1
  ).كبوٌل تجاذبه/ (2
  : وروايته2-1  ذكر البيتين 433-2/432: العفو واالعتذار-
  .باب شديد/ 1
  .كبول تجاذبه/ 2



=======================  
)3(  

  :وكتب إلى مصعب بن الزبير يعتذر إليه
  ]الطويل  [                

1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  

 

  تَــذَكّرتُ قَبــَل اليــوِم أيــة خَلّــٍة
  وما في قَناِتي من وصـوٍم تَعيبهـا       
  وتعلــم إن كاتَمتُــه النَّــاس أنَِّنــي
  وما أنا راٍض بالّذي غَيره الرضـا      
  رأيتُك تُقـِصيني وتُـشمت شَـانيا      

  كان ِمن فـإنني      فإن نِعنـدي فبـي   
  فإن كان ِمن غَيري فال تُشِْمت العدى      
  وإن كان هذا الَّصرم ِمنـك ِلعلّـةٍ       
  ففي كُلِّ ِمـصر قاِسـطٌ تَعلمونَـه       
  أرى الحرب قَد ذَرت عليك وفتنَـةً      
ــوتَني ــد جربتنــي وبل   فحــسبك قَ
  ألم تَعلمـوا أنِّـي عـدو عـدوكم        

ـ      غيِب عنكُم في المتيأناِضُل عشير  
  لكم باِرد الـدنيا ونَـصلى بحرهـا       
  فَلَـسنا ِكرامـاً إن رِضـينا ِبـذاكم    
  ولـوال أميــر المـؤمنين وبيعتــي  

 

      ت بحقِّي عندكم وهي واجـبرأض  
       ـاِحبُأص ـنحِلي ِفيكُم مر وال ذم  
  عليك ولـم َأظِلـم ِبـذلك عاِتـب        
      اِذبيـِر الكَـوبالز ابن نْكفال تُكِْذب  
       اِئـبر أجتَـِرم لَـك كأنِّي ِبما لـم  
       بيـِر لَهاِئـبالز يا ابـن ِلِصرِمكُم  
        فع مـا أنـتَ قَـاِربد ِبنا وتدارك  
     اِكبح وال تُخِْفي الّذي أنتَ ررفَص  
      اِهـبر ني لكرعلى ما س ريصح  
     حاِطـبافَاِت منها المفي الح مرتَض  

  تجـاِرب وقد تَنفَع المرء الكَـريم ال     
      رِبكم من تُحـاِربوتُشِفي ِبنا في ح  
ــا ِبنفــسي دونَكــم فُأضــاِربوأم  
    يوفُ القَواِضبالس امت الهضإذا ع  
       ديـِد الكَتاِئـبولم تَتََأهب فـي الح  

     الِئـبالج ليكولي ع1(لقد كَثُرت ح(  
  

   :ضوء على الشعر
عتذار الذي ين يدي ، ما يبين سبب اال ي ب لم يرد في مصدر القصيدة ، أو في غيره من المصادر الت           

جعل الشاعر يكتب أبياتا شعرية ويبعث بها إلى مصعب بن الزبير ، ويتضح من القصيدة طلب الشاعر                 
من مصعب بن الزبير ، قبول والئه لجيش مصعب وأنه يتمنى أن يكون منافحا صلبا لألمير مصعب بن      

  .الزبير 
  .مادة خلل: صلة ، اللسان يقال به خلّة سيئة أي خ: خلّة  / 1 



  مادة وصم: العيب في الحسب ، اللسان : وصوم  / 2
  مادة شنا: البغض والبغيض ، اللسان : شانيا  / 3
  مادة صرم: مقاطعتكم ، اللسان : صرمكم  / 4

  :التوثيق واختالف الروايات
   . 308-307 / 1: المستدرك على صناع الدواوين نوري القيسي،  ) 1( 
  : وروايته14-11:   وفيه األبيات1/96:يونشعراء أمو -

  جربتني وبكوتني/ 11
  ...ويشقى ... ألم تعلموا أنا / 12

=========================  
) 4(  

  :وقال متوعدا مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

 

ـ متى تسألوني ما علي وت      منعوا الّـ
   نَـصيحتي  ُأهان وُأغضي ثم تُزجى   

ــديكمرأيــتُ أكــفَّ    المفــضلين ل
  وقُدما كَفَفْتُ النَّفس عمـا يـريبكم      
       ولو شئتُ قد سارت إلـيكم كتَاِئـب  
  عليها رجاٌل ال يخافُون في الـوغَى      

 

  ـذي لي لم أسِطع على ذلكم صبرا       
  وإنّي امرٌؤ يوفي نَـصيحته قَـسرا      
  مالء وكفّي من عطـاِئكم ِصـفرا      

   قَدرا ولو ِشئتُ قد َأغليتُ في حرِبكم     
  َأراها ِسراعاً نَحو عقُـوِتكم غُبـرا      
  ِسهام المنايـا والردينيـةُ الّـسمرا      

 
_____________________________  

   :ضوء على الشعر  
تشير أبيات القصيدة إلى مدى الحنق الذي عاناه الشاعر من مصعب بن الزبير ، ويبدو أن صبره قد 

ها له مصعب بن الزبير ، وذلك في منعه عطاء كان نصيبه منـه  نفد ، جراء ما القاه من ذل وإهانة سبب 
  . صفرا 
  .مادة غضض: فالن غض وأغض أي ذّأل فهو ذليل ، اللسان : أغضي  / 2
مـادة  : شدة الهرج من الغبار وكثرته ، اللسان : غُبرا . مادة عقا   : ساحتكم ، اللسان    : عقوتكم  / 5
  .غبر



  : التوثيق واختالف الروايات 
  . 306-305/ 1: المستدرك على صناع الدواوين نوري القيسي،  )1(

=========================  
) 5(  

  :وقال مخاطبا إبراهيم بن األشتر ليشفع له عند مصعب بن الزبير

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/ 

إن عــد ــى وال تَ ــةَ ال تَبق المالم   
   معـِذرة سـعد فَأعـذرها      لم يبـقَ  

  والحاِرثيون لم أرض الّذي نَطَقُـوا     
ــرهم  ــأتي أمي ــم ن ــادروا أنَّه   تَب

  قُوا غَـب مـصدركم    فقد وردتُم فَذو  
  وابن قولونحتَـِبس    ماذا يم ـرالح   

  قد جلَّلت مذْحج مـا لـيس يغـِسله        
  الضاربون مـن األقـواِم هـامهم      

  كُفَهـم والطاِعنون ولـم تَـرعش أ     
ــأنَهم  ــاداتٌ ك ــرانيِن س الع ــم   شُ
  أرجو قيام أبي النعمـان إذ وهبـوا       
  فــإن يفَــك عبيــد اِهللا ِمــن كَبــٍل
  فاجهد ِفدى لَـك واألقـوام كُلّهـم       
       ربتَـدم الخَيـر فـإن يكدط يسفاب  
  قد قُـدمت لَـك مـسعاةٌ ومـأثرة        
  واألمــن والخَــوفُ أيــام مداولــة

 

  يزيــدك إال أنَّهــا جــزع  وال  
  وال مزاد وكانوا ِبئس مـا صـنَعوا     
  عند األِميِر وشَر المنِطـِق الـشَِّنع      
  وللمذَلَّــِة فــي َأعنَــاِقهم خَــضعوا
 عــب ــده ري وال شَ ــنَكم بع   ال يه
      عتَـدجواَألنْـفُ م جذْحت ِبه ممه  
  ماء الفُراِت إلن لم يـشْهِد النَّخـع       

   يقرع عن هاماِتهـا الـصلَع      بحيثُ
       والي بأيـدي القَـوِم تَفتَـرعالع إن  
      لْها الطَّبـععيوِف التي لم يالس ِبيض  
طّلعــضــسيِم اَألمــِر يبج وِمثلــه  
       ـعفـي إخراِجـِه طَم كعدب فليس  
      ساعي الخير متّبـعها ِمن معدما ب  
      طّرعالقَـوِم تَـص ودجـدو لياُؤهع  

   وكـذاك الخَيـر منتَجـع      من مالكٍ 
      تَّـسعيِق مالـض ينجاِء وببين الر  

 
_____________________________  



   :ضوء على الشعر
إنناعزمنا على أن نـسير إليـه   : بعث قوم عبيد اهللا بن الحر إليه وهو في سجن مصعب بن الزبير  

راهيم بن األشتر فال عليك أن تبعـث إليـه          ونكلمه في أمرك ، وقد أحببنا أن يكون معنا أبو النعمان إب           
رسوال وتسأله أن يركب معنا ، فإنه عظيم القدر عند األمير  مصعب بن الزبير  ولعله يـستحي منـه                     

: فكتب عبيد اهللا بن الحر إلى إبراهيم بن األشتر ثم أثبت في رقعته هـذه األبيـات   : قال . فيشفعه فيك   
   306/ 1: المستدرك على صناع الدواوين 

  . مصعب بن الزبير : األمير / 3
  . إبراهيم بن األشتر ، وسيطه عند مصعب بن الزبير : ابو النعمان / 12

  : التوثيق واختالف الروايات 
   307-306/ 1: المستدرك على صناع الدواوين  نوري القيسي، )1(
  .  البيت األخير وبالرواية نفسها 224:  حماسة البحتري -

=========================  
) 6(  

  :وقال متوعدا مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/ 

  فال كُوفَةٌ أمـي وال بـصرةٌ أِبـي        
  نِّي ابنببيـِر كَنَـاِعسٍ    فال تَحسالز   

   عواِبـسا  ك الخيَل تَردى  رفإن لم ُأزِ  
  وإن لم تَر الغَاراِت من كلِّ جاِنـبٍ       

  حصان ِقناعهـا  فال وضعت ِعندي    
  فإنك لو أعطَيتَنـي خَـرج فـاِرسٍ       
  وجدك لـم أقبـْل ولـم آِت خطـةً         
       ـوابسخَيـُل ع أو تأتيك هربل الد  
  بِفتياِن ِصـدٍق ال ضـغاِئن بيـنهم       
  ألم يـأِتكم يـوم العـذيِب تَجالـدي     
  وبالقَصِر قد جربتُموِني فَلَـم أِحـمِ      
  وبارزتُ أقوامـاً ِبقـصر مقَاتـلٍ      

  يني عن الرحلـِة الكَـسلْ     وال أنا يثنّ   
  إذا حّل أغفَى أو يقاُل لـه ارتَحـلْ        
  ِبفرساِنها حوِلي فمـا أنـا بالِبطَـلْ       
  عليك وتَندم عـاِجالً أيهـا الرجـلْ       
  فــال تخــدعنّي باألمــاني والِعلــْل
وأرض سواٍد كلها وقُـرى الجبـْل       
  تسرك فايأس من رجوعي لك الهبلْ     

  ب قُب تحمل البيض واألسـلْ     شواِز
   أقوى ويعطون من سألْ    يواسون من 

   المختار بالمفـصل األقَـلْ     بِه شيعةَ 
  ولم أك وقّافـا وال طاِئـشا فَـِشلْ        
  وضاربتُ فرساناً ونازلتُ من نَزلْ     



  

  : ضوء على الشعر 
ئد فـي هـذا      قال هذه القصيدة ضمن مجموعة قصا      صعب بن الزبير عبيد اهللا بن الحر      لما حبس م  

    .311 / 3:   منتهى الطلب من أشعار العرب. الشأن
  .يقصد مصعب بن الزبير: ابن الزبير/ 2
8 /شوذ، قبب: ( اللسان ، مادتا. عمامات مضمومة: شواذب قب.(  

  :التوثيق واختالف الروايات
  .3/311: العرب أشعار من الطلب منتهى )1 (   

=========================  
) 7(  

  : وهو في السجن يعاتب مصعباً ويهجو قيس عيالنوقال

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
13/

    أخِت القوِم ي ابن لنعمسج  مـصعب ن  
  ونعم الفتى يا ابـن الزبيـر سـجنتُم        
  فلو متُّ في قومي ولـم آِت عجـزةً        

  هـا ألكرم بهـا مـن ميتـٍة إن لقيت        
  وما كنتُ أخـشى أن أرانـي مقيـداً     
  وألفيتنـي يـا ابـن الزبيـر كأنمـا     
  فإن أنفلت ال تجمـع الـشمس بيننـا      
  متى أدع فتيان الـصعاليِك يركبـوا      
  تشبهها الطير الـسراع إذا اغتـدت      
  تطير مع األيدي إذا ارتفعـت لهـا       
  يقود رعان الخيِل بـي وبـصحبتي      
  علينا دالص مـن تـراِث محـرقٍ       

ــرداتٌ ــٍةومط ــاِح ردين ــن رم    م
  فلو شئتَ لم تسجن صديقاً ولم تهـب       

ــازلِ   ــائٍف ولن ــٍل خ ــارِق لي   لط
  إذا قلقت يومـاً ضـفور الرحائـلِ       

  مـرٌؤ غيـر عـادلِ   يضعفني فيها ا  
   خـرٍق منـازلِ    أطاعن فيها كـلَّ   

  على غيِر جرٍم وسطَ بكر بن وائـلِ   
  رميتُ بسهٍم من سـهامك ناصـلِ      
  وال الليُل إال فـي القنـا والقنابـلِ        
  ظماء الفصوِص نائمـاِت األباجـلِ     

   في السبـسِب المتماحـلِ     بفرسانها
ــساحلِ   ــا بالم ــمائلها ألحقنه   ش
  كميتُ األعالي بربـري األسـافلِ      
  وترك جال عنها مـداس الـصياقلِ      
  وأتراس جـون علقـت بالـشمائلِ      
  إليــك بــصقعاء المناكــِب بــازِل



15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/ 

   مـن الجـرب يمريهـا ودرتهــا دم  
  أنا ابن أبي قيٍس فإن كنـتَ سـائالً        
  ألم تر قيساً قـيس عـيالن برقعـت        
  وما زلتُ أرجو األزد حتى رأيتهـا      
  ومقتُل مـسعوٍد ولـم يثـأروا بـهِ        
  وما خيـر عقـٍل أورثَ األزد ذلـةً        

 علــى أنهــم شــمطٌ كــأنلحــاهم  
 

  إذا امتريــت أخالقهــا بالمناصــِل
  بقيٍس تجـدهم ذروةً فـي القبائـلِ       
  لحاهـا وباعـت نبلهـا بالمغـازلِ    

عــن بنيانهــا المتطــاوِلتقــصر   
  وصارِت سيوفُ األزد مثل المناجلِ    
  تسب بِه أحيـاؤهم فـي المحافـلِ       

  )1(لحاء تيوٍس حليت عـن مناهـلِ      
  

_____________________________  

  : ضوء على الشعر 
 قبائل قيس عيالن عنه قـال هـذه القـصيدة    تلما حبس مصعب بن الزبير عبيد اهللا بن الحر وتخل   

    .313 / 3:   منتهى الطلب من أشعار العرب.  قصائد في هذا الشأنضمن مجموعة
  .الضيف الذي ينزل: النازل. أراد نفسه: ابن أخت القوم/ 1
  .آخر ولد الرجل: العجزة/ 3
  .أي من سجنك: أنفلت/ 7

  .مادة سحل: اللسان. جمع مسحل ، وهو اللجام الذي تحت الحنك: المساحل/ 10
أراد به عمـرو بـن هنـد أو         : محرق.  وهي اللينة البراقة الملساء    أي درع دالص  : الدالص/ 12

  .3/314: شارح كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب. الحارث بن عمر ملك الشام
  .رمح منسوب إلى ردين: الرديني. رماح، جمع مطرد: مطردات/ 13
  .3/315. بشارح منتهى الطل. هو مسعود بن عمرو األزدي من ولد معن بن مالك بن فهر/ 19

  :التوثيق واختالف الروايات
   .316 – 313 / 3:  منتهى الطلب من أشعار العربابن المبارك،  ) 1( 
  . بالرواية نفسها17 ذكر البيت 1/89 الحيوان  -
 : بالرواية نفسها مرة وبرواية أخرى هي17 ذكر البيت  21/76: نهاية األرب في فنون األدب - 

  .)ا وسارت في القنا والقبائلإلين  عيالن أقبلت ( / 17
=========================  



)8 (  
  :وقال لما وضعه مصعب بن الزبير في السجن مهددا

  ] الوافر [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  

 

  أيرجو ابن الزبيـِر ليـوِم نَـصري       
  وكــان تَخَلُِّفــي عنــه تَبابــا   
  ولَــو أنّــي أواســيِه بنفــِسي   

ــل ــن الزيــ : فَقُ ــاأي   ادةُ والعطاي
ــال   هجــفَهاً و نا ســد ــتَ عبي   قَتَل
ــريحٍ   ص ــي ــةً ألفَ ــتَ جهال   قتَل
ــا   ــداِث ِفينَ ــةَ األح ــتَ مقال   أطع
ــى  ــةً وقَتْل ــِك ملحم تَب ــم ــإن ل   ف
ــاَل غــصبا ــِل األجع ــم نأك   وإن ل
ــيج  ــي حج ــةَ ف ــا بمكّ ــال طُفنَ   ف

 

ــسينا    ح رــص ــم أنْ ــٍة ول   بعاقب
 ــاً وح ــصره غَبنَ ــي نَ ــاوترك   ينَ

  أصــبتُ فــضيلَةً وقَــررتُ عينــا
  ومــا منَّيتَنَــا كَــِذبا ومينــا   
  كَمتَِّخــٍذ بــه زلْفــى لَــدينا   
ــا  ــالمرعي علَين ــد ك ــريِم الج   ك
  فلم تُِصِب الرشـاد ومـا اعتـدينا       
  كمــا قَتَّلْتَنــا وكمــا بكَينــا   
ــا ــك ومــا جبينَ   ومــا يجبــى إلي

ــعينا  وال س ــام ــا المق   )1(وال زرن
  

_____________________________  

  

   :ضوء على الشعر
 يوما فـي جماعـة   - وقد كان أتى مصعبا فبايعه-أشار عبيد اهللا بن الحر على مصعب بن الزبير      

أصلحك اهللا، أما من كان من العرب فخل سبيله، فإنهم إن يكونوا أصابوا منا فقد أصبنا منهم، وأما : فقال
ألراملنا وأيتامنا فارددهم علينا، وأما هؤالء الموالي فقدمهم فاضرب أعناقهم، قـد    هؤالء العبيد فإنما هم     

وأصغى مصعب إلى العفو، فكره أهل الكوفة ذلك وطالبوه الثأر أو أن يختـار            .بدا كفرهم وقّل شكرهم     
بينهم، فقدمهم مصعب فضرب أعناقهم، فلما رأى عبيد اهللا ذلك من مصعب خرج معاديا لمصعب، فلـم               

العفـو  .  مصعب يحتال عليه حتى أسره ورمى به إلى السجن فقـال األبيـات متوعـدا مـصعبا         يزل
  .441-2/440:واالعتذار

  .الهالك : الحين. الضعف: الغبن. الخسار:التباب/ 2
  .المبقي علينا: المرعي علينا . الخالص النسب : الصريح/ 6
  .الموقعة التي يكثر فيها القتل: الملحمة/ 8



  .جمع جعل، وهو ما يجعل للعامل على عمله: األجعال/ 9

  :التوثيق واختالف الروايات
  .442-2/441: العفو واالعتذار الرقام البصري، ) 1(

=========================  
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  )*(عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل

)1(   
  )الراعي النميري(

  :بيتاً مطلعها) 92(ة طويلة من قال يمدح عبد الملك بن مروان ويعرض بابن الزبير في قصيد

  ] الكامل [
1/  

  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/ 

  ما باُل دفِّـك بـالفراِش مـذيال       
  :إلى أن يقول

  حتى إذا استَعرتْ عجاجةُ ِفتنـةٍ     
      ت لَـهعها فَـدةُ َأمرينَت ُأمزو  
  مروان َأحزمها إذا نَزلَـت ِبـهِ      
  هَأزمــان رفَّــع ِبالمدينَــِة ذَيلَــ

ــةٌ ــا ِفتنَ ــٍك خَربته ــار مل   وِدي
  ِإنّي حلَفتُ علـى يمـيٍن بـرةٍ       
  ما زرتُ آَل َأبي خُبيـٍب واِفـداً   
  ِمن ِنعمِة الرحمِن ال ِمن حيلَتي     

 

  َأقَذَى ِبعيِنك أم أردتَ رحـيال      
  

  عمياء كان كتابهـا مفعـوال     
  من لَم يكُن غُمراً وال مجهوال     

  اُألموِر و دبسؤوال حها مخَير  
  ولَقَد رأى زرعاً ِبها ونَخـيال     
  ومشَيداً فيـِه الحمـام ظَلـيال      
  ال َأكِذب اليوم الخَليفَـةَ قـيال      
  يوماً ُأريـد لبيعتـي تَبـديال      

  )1(إنّي َأعد لَه علَـي فُـضوال      
 

_____________________________  
 النميري، أبو جندل، ولقب بالراعي لكثـرة وصـفه          هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل        (*) 

       اإلبل ، من أهل بادية البصرة، عاصر جريراً والفرزدق ، وكان يفضل الفرزدق فهجاه جريـر هجـاء
شعر . 1/502: طبقات فحول الشعراء  . 172: جمهرة أشعار العرب    . 180-24/168: األغاني  . مراً

  .4/188: أعالم الزركلي  . 46: الراعي النميري



  :ضوء على الشعر
القصيدة طويلة قالها في مدح عبد الملك بن مروان يشكو فيها من السعاة وفسادهم لكنه يبين موقفـه    

 والقصيدة قدم لها أحمد الشايب ، فحققها وشرحها         .من خالفة عبد اهللا بن الزبير وأنه لم يأته يوماً مبايعاً          
مجلة : أحمد الشايب، ملحمة الراعي.أفدت من شرحه  وضبطها ، وعدتها عنده خمس وثمانون بيتا، وقد         

  .23: 1،ج13كلية اآلداب، م
  ).مذل( مادة : المريض، اللسان : المذيل. الجنب: الدف/ 1
  .حدب األمور شواقها، والواقع أن فترة تنازل معاوية الثاني عن الخالفة كانت حرجة/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  ).59-46: (عي النميري  شعر الرا النميري،  )1( 
  .مادة مذل ،  بالرواية نفسها: ذكر البيت األول :اللسان -
  .وذكر باقي األبيات بالرواية نفسها) حتى إذا مرت (1/503:  خزانة األدب للبغدادي-
  .، ذكر األبيات بالرواية نفسها5 / 6:  منتهى الطلب من أشعار العرب-
  :  وروايته 8 / 7ر  ، ذك508 /2:  طبقات فحول الشعراء -
  ).يوما، أردت لبيعتي تبديال.......  ما إن أتيت أبا خُبيب وافدا / ( 8
  .7/140: أنساب األشراف -
  .)أبدا أريد لبيعتي تحويال    ما إن أتيت أبا خبيب راغباً/ (8
  .)خبب(مادة  :  تاج العروس -
  .)ما إن أتيت أبا خبيب وافدا) (8(

______________________________  

-56-  
  )*(عبيد اهللا بن قيس الرقيات

)1(  
  :قال يمدح مصعب بن الزبير ويفتخر بقريش

  ] خفيف [
 1/  

2/  
3/  

       اءٍس كَـدـِد شَـمبع دعتْ بَأقْفَر  
  فَِمنى فالِجمار من عبـِد شَـمسٍ      

ـ     فَ   الِْخيام الّتي ِبعـسفان فَالجحـ

 
 طْحـــاءفَالب كْنفَـــالر يفَكُــد  
ــراء ــدح فَِحـ ــراتٌ فَبلْـ   مقِْفـ
 اءوــاألب ــاع فَ ــنْهم فالْق ــفَةُ ِم   ـ



4/  
5/  
6/  
7/ 

8/  
9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/  
22/  
23/  
24/ 
 

ـ        موِحشاتٌ إلى تَعـاِهن فالـسقْ
ـ       قَد أراهم وفي المواِسـِم إذْ يغْـ
  وِحسان ِمثْـُل الـدمى عبـشَِميا      
  ال يِبعن الِعياب في موِسـِم النَّـا       
    نْظُـرِو يرماِل والسظاِهراتُ الج  

     ِمي جقَـو شُ ِحينيذا العبح ِميـع  
ـ          قَبَل أن تَطْمع القَباِئُل فـي ملْـ
ــريٍش ــاء قُ ــشْتَِهي فَن ــا الم   َأيه
  إن تُــودع ِمــن الــِبالِد قُــريشٌ
  لَو تُقَفِّي وتَتْـرك النَّـاس كـانُوا       
ـ          هْل تَرى ِمن مخَلٍَّد غَير أن الْـ
ـ      يْأمُل النَّاس في غٍَد رغَب الدهـ

  ِنـين يحـسدنا النّـا     لَم نَـزْل آمِ   
ــاً غَم ــداِئك ــتْ ِب ــينَا فَم   فَرِض
     لَـى قَـوع اءمكَتْ هِذِه الـسلَو ب  
  نَحن ِمنّا النَِّبي اُألمي والـصديقُ     
  وقَِتيــُل اَألحــزاِب حمــزةُ ِمنّــا
ـــ ينَاحذُو الج ــر ــي وجعفَ   وعِل
ـ        والزبير الّذي أجاب رسوَل الـ
  والّذي نَغَّص ابن دومة مـا تُـو       
ـ      يبالـس مهِربـضالِعراقَ ي فَأباح  

 

       ٍس خَـالءِد شَـمبع ِمن ا ِقفَارـي  
 ــاء هبــٌل و ــم وناِئ ــدون ِحلْ   ـ

تٌ عيـــاءحـــةٌ وجهب ِهنلَـــي  
اءــس ــاِب النِّ ــافَ بالِعي   ِس إذا ط
 ــاء الظِّب اكاألر ــر ــا ينْظُ   ن كم
 اءــو ــا األه ــرقْ ُأموره ــم تُفَ   ل
      ـداءتَ األعتَـشْمٍش ويـِك قُـر  
الْفَنَـــاءــا و ــِد اِهللا عمرهـ   ِبيـ
 ــاء ــي بق م ِلحهــد عب ــن   ال يكُ

ـ      اب عنْهـا الرعـاء    غَنَم الذِّْئِب غَ
اءــي ــذْهب األشْ ــى وتَ ــلّه يبقَ   ـ
        اءالقَـض كـونـِر أال في غـٍد ي  
الثَّــراء يجــِري لَنــا ِبــذاكو س  
  واءاألد كـــرغَي ال تُمِيـــتَن  
ماءــس ــا ال ــتْ علَينَ ــراٍم بكَ   ٍم ِك
  ــاء ــي والخُلَفَـ ــا التَِّقـ   ِمنّـ
ــنَاء ــسنَاء سـ ــد اِهللا والـ   َأسـ
      داءالـشُّهو ِصـيالو نَـاكـِن ه  
       ـالءب الءالـبِب وـلِّه في الكَـر  
     وفُ ِظمـاءيالـسو ِحي الشَّياطين  
     راِب ِغـالَءفي الضلْتاً وـِف ص  

 
25/  
26/  
27/  
28/  

  غُيبوا عـن مـواِطٍن مفِْظعـاتٍ      
ـ         فَسعوا كَي يفَلِّلوك ويـأبى الـ
ـــ ــضلَك اللّ ــسداً إذْ رَأوك فَ ح  
ـ         فَعلى هدِيِهم خَرجتَ ومـا ِطبـ

  
  
  
  

 ــاء ــسيوفَ رخ ــا إالّ ال ــيس فيه   لَ
  ــشاء يــرى و ــذي ي ــلّه إالّ الّ   ـ
 ــاء بــِه النُّج ــضلَتْ ِب ــا فُ ــه ِبم   ـ
ــاء ــتَ الري جفــي اِهللا إذْ خر ـــك  



29/  
30/  
31/  
32/  
33/  
34/  
35/  
36/  
37/  
38/  
39/  
40/  
41/  
 

ـ          إن تَِعشْ ال نَزْل ِبخَيٍر وإن تَهـ
ـ         إنَّما مصعب ِشهاب ِمـن اللّـ
ــِه ــيس ِفي ــوٍة لَ ــك قُ   ملْكُــه ملْ

    تَِّقي اَهللا في األموِر وأفـْـ   ي قَـد  
ــِه در قَـــوٍم يِريـــدو   إن ِللّـ
ـ          بعدما أحرز اإللـه ِبـك الرتْـ
ـ         وِرجاٌل لَو ِشئتَ سـميتَهم ِمنّـ
  ِمنْهم ذو النَّدى سهيُل بن عمـروٍ      
ــا  ــةَ لَم اعخُز ــه ــاطَ أخْوالَ ح  
  ِحين قَاَل الرسوُل زولُوا فَزالـوا     

  ِبيِش كانَـتْ  وِرجاٌل ِمـن األحـا    
   ـبالح شٌ لَـهيتْ قُرالذي ُأشِْربو  
 وأبو الفَضِل وابنُه الِحبر عبد الـ

  
  
  
  
  
  

   م

  زْل ِمثَْل مـا يـزوُل العمـاء       ـِلك نَ 
        ِهـِه الظّلْمـاءجو ـنلَّـتْ عـِه تَج  
 ــاء ــِه ِكبريـ ــروتٌ وال ِبـ   جبـ
  ــاء ــه االتّقَ مه ــان ــن كَ م ــح   لََ
  ــقَاء ــشَّقَاء شَ ــالنَّقِْص وال ــك ِب   نَ
 ــداء ــك األع تْ ِكالبــر هــقَ و   ـ
  ـــاءلَمالعاةُ وِمنّـــا القُـــضو  

ــاِرِح ةُ الجمِعــصــاء   ين حــب الوف
  ـــاءيكَّـــةَ األحِبم متْهكَثَـــر  
ــاء ــِه خفَ ــيس ِفي ــدين، لَ ــرع ال   شَ
  ــاء ــاطَ ِدم ــذين ح ــي الّ ــم ف لَه  
   ِرداء ـــبحـــا يـــِه ِمملَيع  
 ــاء أي الفُقَهــالر ــي ب ــلِّه إن ع   ـ
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 الّذي إنلَطْمـاً      و كنحـو أشـار   
ــا ــد إذا النّ ــي تُع   والبحــور الّت
     د الـشَّوِديفَ من قَحالس ونطِْعمي  
ــوابٍ  ج نــأنَّه ــاٍن كَ ــي ِجفَ   ف
ـ         وهم المحتَبون في حلَـِل اليمـ
ـ          أقْسموا ال نَزاُل نُطِْعم مـا هبـ
  وِعياض منّا ِعيـاض بـن غَـنْمٍ       

  ى قُريٍش، وهْل ير   عيِن فَابكي عل  
ـ         معشَر حتْفُهم سيوفُ بني العـ
  تَــرك الــرْأس كَالثَّغَامــِة ِمنِّــي
ـ          ِمثُْل وقِْع القَدوِم حّل بنـا فالنَّـ
  لَيس ِللّـِه حرمـةٌ ِمثْـُل بيـتٍ        

  ع اللّطْـــم ناِئـــٌل وعطـــاءتَِبـــ 
  ـــاءيمـــةٌ عاِهِليج ــم   س لَهـ
ـــاءطْحالب ِهمتْ إلَـــيـــن آوِل م  
  ــاء النِّه ــيض ــا تَِف ــاٍت كم   متْرع
   هــاءبةٌ واحــمس ـــنَِة ِفــيِهم  
 اءــب ــشَّماِل واألص ــاح ال   ـــتْ ِري
          النِّـساء ـنـِر مـا أجمـن خَي كان  

ــ كَيب ــا فَــاتَ إن م ِجــعــاء   ِت البكَ
       اءاللِّـو ـِضيعي أن نخْـشَوـالَِّت ي  
   ــاء ــا اَألنْب ــسِري ِبه ــاتٌ تَ نَكَب  
   ــالء ــابنَا أخْ ــا أص ِمم ــاس   ـ
    ــالء ــِه الم لَيع ــه ابجح ــن نَح



54/  
55/ 
 

ــا ــة فَالْب امِبالْكَر ــه ــصه اللّ   خَ
 ــك عــٍم و ــاُل لَخْ ــه ِرج   حرقَتْ

 

اءـــوفيـــِه س العـــاِكفُونو وند  
  اءــد ــر وصـ ــذَام وِحميـ   وجـ

 
 56/  

57/  
58/  
59/  
60/ 

نَاهنَيفَب        قُـوهرـا حـِد معب ِمـن   
كَيفَ نَوِمي على الِفـراِش ولَمـا       
  تُذِْهُل الشَّيخَ عـن بِنيـِه وتُبـِدي       
        روـزـةَ مينـي ُأمب ـنْكُمأنا ع  
  إن قَتْلَى بـالطَّفِّ قَـد َأوجعتِْنـي     

 

  
  
 

 ــاء ــتَقَلَّ الِبنَ اسو كمــس ــتَوى ال فاس  
ــارةٌ   ــشَّام غَ ــشْمِل ال ياءوــع    شَ

  اءــذْر ــةُ الع ــا العقيلَ ــن براه   ع
   ــداءاألع ــِسي ــتُم فــي نَفْ    وأنْ

 ــفاء ــتُم ِش ــِئن قُِتلْ ــنْكُم لَ ــان ِم   )1(ك
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) 2(  
  :وقال مخاطباً عبد اهللا بن الزبير ووافداً عليه

  ]مجزوء الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

ــا   ــتَِلج الِبطَ عم ــن ــتَ اب   أنْ
ــاِن فا  ــِت ذي اَألرك يـــفالب   ِل

ــى   ــا إلـ ــلِّ أعالهـ   فَمحـ
ـــ    عمــا و ــرها ِفيه ــن ِس ِم
ــالْعال   ــريٍش ِبـ ــى قُـ َأوفَـ
ــةً  ــدها آِخيــــ وَأشَــــ

  ح كُـــــديها فَكَـــــداِئها 
  ـمــستَن مــن بطْحاِئهــا   
  عرفَاِتهــــا فَحراِئهــــا 
ــا ــا ووفاِئهـ ــِدِن ِبرهـ   ــ
  فـــي حكِْمهـــا وقَـــضاِئها

ــا   ــا وثَراَِئهـ ــي ِعزِّهـ فـ



7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/ 

ــى    ــد العلَـ ــدها عنْـ وَأمـ
ــا    ــا ِبهـ ــتَ َأعلَمهـ وَألنْـ
ــسباً إذا  ــا نَـــ   وَأتَمهـــ
ــي  ــشَةُ الّتـ ــدتْك عاِئـ   ولَـ
  ـــوــاص حيطِّــفُ اَألعتَعم  

ـَدتْ َأغَــ  ــ ــاًولــ   ر مبارك
ــي    ــس ف ــٍة ال نَح ــي لَيلَ   ف
ــال  ــوى ِبـ ــِبالد ِسـ   إن الـ
ـ   ــ ــى بِني ــي إل ــاجمع بِن   فَ
ــشْهداً   ــا مـ ــشِْهدك ِمنَّـ   نُـ
ـ  ــ ــن قُري ــواِرس ِم ــن الفَ نَح 
ــداً إذَا  ــدها ِرفْـــ   وَأعـــ
ــِسجاِلها  ــا ِبـــ   وَأعمهـــ
ـ   ــ ــاِر لَيـ ــشُّها للنَّـ   وَأحـ

ــى ال   ــار إل ــين القُتَ ــاِح   فَت
 

ــاِئها   ــِل ِرشـ ــاً لحبـ كَفّـ
ــا  ــن داِئهـ ــحها ِمـ   وَأصـ
ــا   ــى آباِئهـ ــِسبتْ إلـ   نُـ
اِئهــس ــضلَتْ َأروم ِنــ   افَــ
  َل ســــريِره وِفنَاِئهــــا 
  كَالبـــدِر وســـطَ ســـماِئها
ــشائَِها  ــحِريها وِعــ   ســ
ــضاِئها ــرض ف ــاقَ ع ض ِدك  
ــا   اِئهِرعرــتَ خَي ــك فأنْ   ـ
ــداِئهاْ ــى َأعـ ــنْكاً علَـ   ضـ
ــا   ِلقَاِئه ــد ــوم ِج ــٍش ي   ـ
ــا  ــِد إناِئهـ ــدتْ ِبرفْـ   رفَـ
ــِدماِئها ــنُّها ِبـــ   وأضـــ

  ها وِشـــتَاِئهاــــلَةَ ِصـــرِّ
ــن َأحماِئهــا     )1(ِة أحــب ِم

 
  :ضوء على الشعر

رويت القصيدة بال مناسبة ، غير أنها في مدح عبد اهللا بن الزبير ؛ في أكثر المصادر التي سـترد                    
 نسبت إلى عبيد اهللا وقد قالها في عبد الملك بن مـروان ال  173: في التوثيق ، ولكنها في نسب قريش       

  .  بن الزبيرفي عبد اهللا
مسيل : جمع بطحاء، وبطحاء الوادي: البطاح ). علج(مادة : تراكم وتداخل اللسان: اعتلج الرمل/ 1
معجـم البلـدان   . اسم مكان، وقد سـبق تحديـدها  : اسم جبل، وكداء  : كُدي). بطَح(مادة  : اللسان. الماء

1/854  
  ).سنن(دة ما: اللسان. مخرج الماء حيث يرفع إلى امتداده: المستن/ 2
يقصد غار حـراء الـذي   : حرائها. ن في الحج     جبل عرفات الذي يقف عليه المسلمو      :عرفاتها/ 3

  .اختبأ فيه الرسول عليه السالم
  ).سرر(مادة : اللسان. أصلها: ِسرها/ 7



فيكون قد افتخر بنـسبه     .قد تكون خالة عبد اهللا بن الزبير أم المؤمنين رضي اهللا عنها           : عائشة/ 10
  . خالته ال إلى أمهإلى

  ).عيص(مادة  : تاج العروس. منبت خيار الشجر، نسبة إلى أألصل الكريم: األعياص/ 11
  ).حمو(مادة : اللسان. أهل الزوج: األحماء). قَتَر(مادة :اللسان. رائحة الشواء: القُتار/ 21

  -:التوثيق واختالف الروايات
  .120-117:  بن قيس الرقيات ديوان عبيد اهللابن قيس الرقيات، ) 1(
  .ذكر البيت األول بالرواية نفسها) كَداء( ماة 4/242: معجم البلدان -  
  :  ذكر البيت األول وقد سبقه بيت غير موجود في الديوان وهو 12/215:  األغاني -     

  ).اسمع أمير المؤمنين ِلِمدحتي وثناِئها (  
  ).مادة كدا: (اللسان-
  ... )نت ابن منبطح البطاح أ(  ذكر البيت وروايته 294: يالموشح للمرزبان-

  : وفيه 215-12/214: األغاني / 10
  ).ولبطن عائشة(وكذلك ) أنت ابن عائشة(          

  5/145 : 12و10ذكر البيتين :  العقد الفريد -     
  ).أنت ابن عائشة(  

  ).ولبطن عائشة   (173:  نسب قريش- 
  .األغاني نفسه/ 11 - 

  . األغاني نفسه/12
  :وروايته ) 294: ( الموشح للمرزباني- 

  ).مهذباً كالشمس عند ضيائها         ( 
  ).سحر( تاج العروس مادة -

  :وروايته) 294:  (الموشح للمرزباني/ 13
  ).ال عيب في        ( 

  ).سحر(مادة :  اللسان وتاج العروس-
=======================  

) 3(  
  : عب بن الزبير ويشبب بأم البنين زوج الوليد بن عبد الملكوقال يمدح مص

 ]مجزوء الوافر [ 

1/  
2/  

ـــ ــا قُرشـ   أال هِزَئـــتْ ِبنَـ
ــرْأ   رأتْ  ــي ال ــيبةً ف ــي شَ ب

  
  

  ـــــيةٌ يهتــــز موِكبهــــا
  ِس ِمنِّــــي مــــا ُأغَيبهــــا



3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
 11/  
12/  
13/  
14/  
                                                      15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/  
22/  
23/  
24/  
25/  
26/ 

ــتْ ــيٍس ذا ؟:فَقَالَـ ــن قَـ   َأبـ
ــي    ــضى ِمنِّ م ــد ــي قَ رَأتْن
ــا    تُ ِبهــو ــد لَه ــِك ق   وِمثِْل
  لَهـــا بعـــٌل غَيـــور قَـــا
ــِشي   ــذَا أمـ ــي هكَـ   يَراِنـ
ــا  ــى نَماِرِقهـ ــتُ علَـ   ظَِللْـ
ــي   ــْؤِمن لـ ــدثُها فَتُـ   ُأحـ
  فَـــدع هـــذَا ولَِكـــن حـــا

ــي  ــى ُأم البِنـ ــىإلـ   ن متـ
ـ   ــ ــاِم فَقُلْ ــي المنَ ــي ف   َأتَتِْن
ــا  ــتُ ِبهـ ــا أن فَِرحـ   فَلَمـ
ــى  ــا حتّـ ــِربت ِبِريِقهـ   شَـ
ــذْال  ــِجيعها جـ ــتُّ ضـ   وِبـ
  وُأضــــِحكُها وُأبِكيهــــا  
ــصرعِني  ــا فَتَــ   ُأعاِلجهــ
   لَــةٌ فــي النَّــوفَكانَــتْ لَي  
  فََأيقَظَنَــــا منَــــاٍد فــــي
ـ  ــ ِجنِّي ــن ــفُ ِم الطَّي ــان   فَك
  يَؤرقُنَـــــا إذَا ِنمنَـــــا 
  ــو ــد القَ ــد ِج ــصعب ِعنْ لَم  
ــةٍ  ــضاها ِبَألِْويـــ   وَأمـــ
  ِإذَا خَرجـــــتْ ِبراِبيـــــٍة
ــا   ِبنَـــــصِر اِهللا يعلُوهـــ
  ويــــــذِْكيها ِبكَفَّيــــــِه

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــ
  
  
  
  
  
  
  

  ـــ
 

 ــشَّي ــر الـ ــاوغَيـ   ِب يعِجبهـ
  وغَـــــضاتٌ صـــــواِحبها
  تَمـــام الحـــسِن َأعيبهـــا  
  ِعـــد ِبالْبــــاِب يحجبهــــا 
ــضِربها ــدها ويـــ   فَيوِعـــ
ــا  ــديها وَأخْلُبهــــ   ُأفَــــ
ــِذبها  ــدقُها وَأكُـــ   فََأصـــ
  جـــةٌ قـــد كُنـــتُ َأطْلُبهـــا
ــا  ــا مقَربهــــ   يقَربهــــ
  ـــتُ هــذَا ِحــين ُأعقَبهــا   

اوهــــذَبأع لَــــيــــاَل عم  
  نَِهلْـــتُ وِبـــتُّ ُأشْـــِربها  
  ن تُعِجبنـــــي وُأعِجبهـــــا
  وَألِْبــــــسها وأســــــِلبها
  فُأرِضـــــيها وُأغْْـــــِضبها
ــا  ــسمرها ونَلعبهـــ   ِم نَـــ
ــا  ــصبِح يرقُبهـ ــالِة الـ   صـ
ــٍة لـــم يـــدر مـــذْهبها   ــ
ــسربها   ــك مـ ــد عنْـ   ويبعـ

ــا ِل َأكْ ــا وَأطْيبهـــ   ثَرهـــ
ــا  ــج ِمقْنَبهــ ــسد الفَــ   يــ
ــا  ــراياها وموِكبهـــ   ســـ
  ويمِريهـــــا ويغْلَبهـــــا 

  )1(إذا مــــا الح كَوكَبهــــا 
 

__________________________  



  -: ضوء على الشعر 
الطريقة ليغيظ بها   تغزَل ابن قيس الرقيات في هذه األبيات بأم البنين إلغاظة األمويين، وابتكر هذه              

خصومه السياسيين وبذلك أغاظ عبد الملك بن مروان، وابنه الوليد، وأخاه عبد العزيز، وقد سبقه إلـى                 
  .هذا النهج عدد من الشعراء منهم العرجي الذي شبب بجيداء أم هشام محمد بن هشام

  .21/302: األغاني 
  . إشارة إلى عبيد اهللا بن قيس الرقيات: ابن قيس/ 1
  .يقصد أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك بن مروان: رشيةق/ 3
. أراد أنها ال عيب فيهـا : تمام الحسن أعيبها ).  تقديرها ورب مثلك  (الواو هنا واو رب     : وِمثلك/ 5

  ).122(شارح الديوان 
  ).نُمرقَ(مادة : اللسان: مفرد نُمرقَة. الوسائد: النمارق/ 8
  ).122(ارح الديوان ش. تؤمن لي أي تصدقني/ 9

  ).122(شارح الديوان . أن صارت عقباها لي: حين أعقبها/ 12
. الممدوح ، وهو مصعب بن الزبير بن العوام أخو عبد اهللا بن الزبير بـن العـوام                : لمصعب/ 22

  .ومدح مصعب هنا ما هو إال زيادة في نكاية خصومه، وإذكاء الحقد عليهم
مابين الخمسين إلى الستين مـن      : المنقب).  124(ح الديوان شار. الطريق والجمع فجاج  : الفج/23
  ).124(شارح الديوان. اللواء

  ).مادة سرو: اللسان(جمع سرية، وهي القطعة من الجيش، : سراياها/24
يخرج ما عندها كما يمري الضرع فيستخرج ما فيه من اللبن والمري فـي األصـل                : يمريها/25

  .124ص: المسح، شارح الديوان
  ).124: (شارح الديوان. يوقدها ويشعلها: يذِْكيها). 124: (شارح الديوان. معلَمها: كوكبها/ 26

  -:التوثيق واختالف الروايات
  ).124-121: (ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات ابن قيس الرقيات، ) 1(
  .21/202:  األغاني -
  .191 /2:  الكامل في اللغة واألدب -
   .األغاني نفسه/ 2
  ).في الرأس عني(وروايته 2/191:  الكامل في اللغة واألدب -
  ...).رأت في الرأس مني شيبة لستُ(وروايته . مادة عجب :  اللسان -
  ).ليست ُأغيبها(وروايته . مادة عجب :  تاج العروس-
  ...).فقالت لي ابن قيس ذا وبعض ( وروايته 21/202:األغاني / 3
  ).وبعض: (2/191 :  الكامل في اللغة واألدب-
  ).وبعض) : (عجب(مادة :  اللسان والتاج-
  ...).خبيث النفس يحصرها(، وروايته 21/202: األغاني / 6



  . نفسه 21/202: األغاني / 7
  ).ومصعب حين جد األمر: ( ، وروايته 293: الموشح للمرزباني / 22

=========================  
) 4(  

  :بير قبل أن يقتَلوقال في مصعب بن الز

  ] خفيف [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/ 

  لَيتَ ِشعري َأأوُل الهـرِج هـذا      
  إن يِعشْ مـصعب فَإنّـا ِبخَيـرٍ       
ـ          مِلك يبـِرم اُألمـور وال يـشْ
  جلَب الخَيَل ِمـن ِتهامـةَ حتّـى       

    خَي لَهتَأِت قَب ـ  حيثُ لم   ُل ذي األكْ
  ِحص لُوا ِمنـ    َأنْز   ِنِهن بنَـاِت الـ

  كــلُّ ِخــرٍق ســميدٍع وشَــنُوٍن
  يلِبس الجيشَ بالجيوِش ويـسقي    

 

  َأم زمان في ِفتْنَـٍة غَيـِر هـرجِ         
  قَد أتانا ِمن عيـِشِه مـا نُرجـي        
  ـِرك في رأِيِه الضعيفَ المزجي    
ــجِ  ــصور زرنْ ــه قُ   وردتْ خَيلُ

  ب ِجعنرجِ    ـتَاِف يـرمقُـفٍّ و ين  
  ـتُّرِك يأتين بعد عـرٍج ِبعـرجِ       
  ساِهِم الوجِه تحتَ أحنـاِء سـرجِ      

  )1(لَبن البخِْت في ِعساِس الخَلَـنْجِ     
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
طبقات فحـول   شرح األستاذ العالمة محمود محمد شاكر مقدمة هذه القصيدة في تعليقه على كتاب              

يقـول عبيـد اهللا الـشعر    : " شرحاً قيماً أردت اإلفادة منه في تقديم المناسبة ويقـول    2/651: الشعراء  
وقد وصف األغـاني  " لمصعب بن الزبير لما حشد للخروج على الكوفة لمحاربة عبد الملك بن مروان  

  .هـ71ى وكان ذلك في جماد. 141-19/140: الحرب على تمامها، وقد قتل مصعب فيها 
وفي هذا البيـت إشـارة إلـى        . أسلوب تستعمله العرب ومعناه ليتني أشعر وأعلم      : ليتَ شعري / 1

يتقارب الزمان وينقص   : قال أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : الحديث النبوي الشريف  
صحيح " القتل! القتل: اليا رسول اهللا إيم هو؟ ق   : قالوا. العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج      

  .9/184البخاري 
  ).برم(مادة : اللسان. أحكمه: أبرم األمر/ 3
  ).زرنج( مادة 2/926: معجم البلدان. مدينة بسجستان: زرنج/ 4



سابور ملك الفرس، كان من كبار غزاتهم، وقد أكثرت العرب ذكره ألنه غـزاهم              : ذو األكتاف / 5
تعليق . تى نزع أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك، فسموه ذا األكتافمرات عديدة، وقد ضري بقتل العرب ح    

). قفـف (مـادة   : اللسان. ما ارتفع من األرض   : القف. 2/652: طبقات فحول الشعراء  : محمود شاكر 
  ).مرج(مادة : اللسان. أرض واسعة ذات كأل: المرج
، وقد يكون غير ذلـك أو       ما ين السبعين والثمانين   : الِعرج. يعني أهل زرنج وسجستان   : التُّرك/ 6
  ).عرج(مادة : اللسان. نحوه

  ).سمدع(مادة : اللسان. السيد الجميل الجسم: السميدع/ 7
قـدح  : جمع عـس  : العساس). بخَت(مادة  : اللسان. اإلبل الخراسانية وهي كلمة دخيلة    : البخت/ 8
  ).عسس(مادة : اللسان. ضخم

  :التوثيق واختالف الروايات
  .181-179:  ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقياتالرقيات،  ابن قيس )1(
  .بالترتيب نفسه وبالرواية نفسها) 8-1(ذكر األبيات من . 652-2/651:  طبقات فحول الشعراء-
  : ورواياته4/5/8/ 2/ 1ذكر األبيات . 20، 24/19وفي . 19/134ج:  األغاني-
  : وروايته4/393وذكر البيت في ) . من عيشنا/ (2
  :وقد زاد بيتاً بعد الثاني وهو غير موجود في الديوان وروايته) . قد أتانا من عيشنا..... ش إن تع(
)ُأعطي النصر والمهابة في األعداء حتى أتوه من كل فج(  
  )بلغت/ (4
  )يوجفن بين/ (5
  )ملك يطعم الطعام ويسقي/ (8
  :  وروايته 8-1ذكر األبيات  : 89 / 38 : دمشقتاريخ _ 
  )تنة من ف / ( 1
  .بالرواية نفسها) هرج(مادة / 1: اللسان وتاج العروس -
  .بالرواية نفسها) خلنج(مادة / 8. بالرواية نفسها) عرج(مادة / 6:  اللسان والتاج-

=========================  
) 5(  

  :وقال مخاطباً المختار الثقفي

  ] خفيف [
1/  
2/ 

  مصعب كَان ِمنْك أمضى بعيداً    
 شَد ـِه قَِلـيالً   لَويناِظر نا ِمـند  

 

  حـين يغْـِشي القَباِئـَل األنْهـارا     
  )1(لَبنَينَا ِمـن الـرءوِس منَـارا      

 



_____________________________  

  :ضوء على الشعر
قال الشعرعندما عمل مصعب بن الزبير ، وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد اهللا بن الزبيـر                 

فَقاتله ونشبت وقائع انتهت بحصر المختار الثقفي في قصر الكوفـة           . المختار الثقفي على خفض شوكة    
  .وقتله ومن كان معه، وأتي مصعب برأس المختار

  .4/82: الكامل البن األثير . 31: الفرق بين الفرق . 8547ت : اإلصابة : انظر

  :التوثيق واختالف الروايات
  .166: ن قيس الرقياتديوان عبيد اهللا بابن قيس الرقيات، ) 1(

=========================  
)6(  

  :وقال في مصعب بن الزبير

  ] الكامل [
  بُكِّي ِبـدمِعك واِكـفَ القَطْـرِ       /1

 
  )1(ابن الحواِري العـاِلي الـذِّكرِ      

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
لم أجد له مناسبة مخصصة غير أن الشاعر يبكـي  البيت يتيم في ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات و 

  .لموت مصعب بن الزبير وقد كان منقطعا إليه
هو مصعب بن الزبير أخـو  : ابن الحواري  ). وكف(مادة  : اللسان. ما انهمر منه  : واكف القطر / 1

  .عبد اهللا بن الزبير

  :التوثيق واختالف الروايات
  ).183(س الرقيات ديوان عبيد اهللا بن قيابن قيس الرقيات، ) 1(
  .بالرواية نفسها. 205:  النوادر في اللغة -

=========================  



) 7(  
  :وقال في رثاء مصعب بن الزبير

  ] مجزوء الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

ـ    ــسم مــوــةَ يِزيالر إن  
  ِبـــابِن الحـــواِري الَّـــذي
ــرا  ــضر الِع ــِه م ــدرتْ ِب   غَ

ــبِت ـــفََأص ــا رِبي ــرِك ي    ِوتْ
 ــه ــتْ لَ ــو كانَ ــفَ لَ ــا لَه   ي
هــد ــوا عهـ ــم يخُونـ   أو لَـ
  لَوجـــدتُموه حـــين يغْــــ

 

ــه  الفجيعةَ وــِصيب المو ــكَن   ـ
  ــه ِقيعــُل الو أه هــد عي ــم   ل
  ــهِبيعر ــه ــتْ ِمنْ   ِق وأمكَنَ
  ـع وكُِنـِت سـاِمعةً مِطيعـه      

ــي ــفِّ ِش ــوم الطَّ ــالطَّفِّ ي   عهب
ــه ــو اللَّكيع ــراِق بن ــُل الِع   أه

  )1(ـضب ال يعرج بالمـِضيعه    
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
يشير عبيد اهللا بن قيس الرقيات إلى حادث مقتل مصعب بن الزبير، ويعد مقتله مصيبة يوم قتل في                  

  .هـ وقد سبق ذكره71نة منطقة مسكن قرب نهر دجيل عند دير الجاثليق وكان ذلك س
  .إشارة إلى غدر أهل العراق لمصعب وفرارهم إلى جيش عبد الملك بن مروان/ 2
  .يا ربيعة: األصل . منادى مرخم: يا ربيع ). وتَر(مادة : اللسان: االنتقام جمع أوتار: ِوترك/ 4
  ).طفف(مادة : لسانال. هـ61المكان الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي اهللا عنه سنة : الطَّف/ 5
  ).لكع(مادة : اللسان. اللئيمة: اللكيعة/ 6

  :التوثيق واختالف الروايات
  .184: ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقياتابن قيس الرقيات، ) 1(
  : وروايته1/2/3/5/7: ذكر األبيات . 138-19/137:  األغاني -
  ).يوم الوقيعة/ (2  
  ).يِر يوم الديربالد...... تاهللا لو كانت له / (5  
  7) /سرعدلج ال يحين ي.(  
  : وروايته1/2/5: ذكر األبيات . 7/96:   أنساب األشراف -
  ).يوم الوقيعة/ (2  
  ).يا لهفتي لو أن لي بالدير يوم الدير/ (5  
  :وروايته) 6-1(ذكر األبيات ) مسكن (4/530:  معجم البلدان -



  ).يوم الوقيعة/ (2  
  ).أمكنتف/ (3  
  ).وأصبت/ (4  
  ).لها الدير/ (5  
  .وروايته طابقت رواية الديوان) 7-1(ذكر القصيدة كاملة . 1/332:  الكامل في اللغة واألدب -

=========================  
) 8(  

  :وقال في بني أمية

  ] المنسرح [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/ 

ــسقُ  ــا غَ ــين دموعه ــَأتك ع   شَ
  يــاتُ مــن قَتَلــوالَـيس علَــِيهم دِ 

ــا  ــاِن له ــلَيمى وجارت ــيِهم س   ف
ــصورةٌ   ــةٌ مـ ــا دميـ   كََأنَّهـ

ــت جــاز طــينخاتَِمهــاِإن خَتَم   
   ِلكَـي  زموا الِخدباِت ِمـل ِجمـالِ     

ـ         فَما استَقَلَّت شَمس النَهاِر على الـ
ــام إذا ــلمى أال تَنـ ــوُل سـ   تَقـ

 

  فـي ِإثـِر حـي سـالَّفُهم ِفــرقُ     
هنــر ــقُ وال ــع غَِل ــيِهم ممنَّ    ف

  والِمسك ِمن جيِب ِدرِعهـا عِبـقُ      
  قُميع عليهـا الِزريـاب والـورِ      

ــقُ  ــةُ العتُ بِديالع ــوز ــا تَج   كَم
  يغدوا ِسـراعاً والفجـر منفَِلـقُ      
  ـجوِدي حتّـى إذا هـم ِحـزقُ       
ــوم واَألرقُ  ــتُ الهم ــا فَقُل   ِنمن

 
 9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  

ــي  ــصِر بن ــار نَ ــي وادك   تَمنَعن
ـ            يا سلَم نَأي الِدياِر عـن بلَـِد الـ
  لَو كـان حـولي بنـو ُأميـةَ لَـم          
  إن جلَسوا لَـم تَـِضق مجاِلـسهم       
  ِبالخَيِل والرجـِل والزهـاِء تُـرى      
  قَد كُنتُ فـي معـشٍَر أِعـز ِبِهـم         

ـ       ن فَتـى أخـي ِثقـةٍ      كَم فـيِهم ِم
      هبـِصري مشي إلى الموِت حـيني  
  أدركَهـــم مـــصعب ودونَهـــم

 
ــقُ هالر ــاِري ــلَّ ج إذ ح ــي مع  
  ـــواِلِد ذُلٌّ ورحبهــا ضــيقُ  
ــوا  ــم نَطَق ــاٌل أراه ــق ِرج   ينِط
  َأو رِكبــوا ضــاقَ عــنهم اُألفُــقُ
ــرقُ  ــِه الِخ ــاطَ غاِب ــقُ َأوس   تَخِف
  فــي حلَــٍق مــن وراِئِهــم حلَــقُ

  منكبيــِه الــِسرباُل منخَــِرقُعــن 
  كما مـشى فَحـُل ِصـرمٍة حِنـقُ        
  ِبالغَمِر ِمـن غَمـِر عـاِلٍج ِشـقَقُ        



18/  
19/ 

20/  
21/  
22/  
23/  
24/ 

    سوا ِمـَل الحلبم   إن يهبديـِد تَحـس  
ـ   الح ـمتَهإن س هَأنكَــر سفَ ِمنـك  

ــم لَه ــان ــه فَك وضموا حــد ِإذ ه  
ــساِء إذا  ــوذُ الِنـ ــبهم عـ   تُِحـ
ـ           وأنكَر الكَلـب أهلَـه وأتـى الـ

هـ       فَريح   م ِعند ذاك أذكى ِمـن الـ
ــِسبوا  ــشَري ِإذا نُ ــم مع ه َأوالك  

 

ــقُ بربــاً ِبهــا مــن ِهناِئهــا عج  
ــقُ  ــيِفِه علَ ــي س ــٍد ف ــار َأي   ِإنك
ــقُ  ــشَر منتَِط ــٌل ِبال ــوم طَوي ي  
  ما احمر تَحـتَ القَـواِنِس الحـدقُ       

  ِرقُـــشَر وخــافَ المجــبن الفَــ
ــاِبٍط ورقُ  ــيِهِم لخ ــسِك وف   ـِم

  )1(يوماً فَهم ِمن صـريِحِهم عتُـقُ      
 

___________________  

  :ضوء على الشعر
يفتخر الشاعر بنفسه وأنه من معشٍر يعتز بهم الناس، ويتحلقون حولهم جماعـات جماعـات، ثُـم                 

ات طويلة، ثم يصف جموع بني      يعرض بمصعب بن الزبير حين القى جموع بني أمية وقطع لهم مساف           
  ).74-71( شرح األبيات -ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات . أمية ويرفع من قدرهم وشأنهم الكثير

  ).شآ(مادة : اللسان. غلبتك بالبكاء: شأتك عين/ 1
  ).غَسقَ(مادة : اللسان. ظلمة أول الليل: غسق  

  ).رهن(مادة : اللسان. لكهكل ما دخل في يد المرتهن فصار م: الرهن الغِلق/ 2
4 /ع71: (شارح الديوان. أذابته: سال، ومعته: مي.(  

  ).71: (شارح الديوان. الفضة: والوِرق. الذهب: الزرياب  
  ).خدب: مادة(اللسان : الجمل الشديد الصلب: جمع ِخدب: الِخدبات/ 6

  ).72: (شارح الديوان: أراد من الجماِل زحمتُ البعير: ِمل ِجمال  
  ). هود-44اآلية " (واستوت على الجودي: "اسم موضع، وقيل اسم جبل وفي التنزيل: الجودي/ 7

  ).حزقَ: (اللسان مادة: تفرقوا: ِحزقُ  
  .أصلها اذتكار قلبت الدال ذال وأدغمتا: ادكار/ 9

10 /يا سلمى بترخيم االسم وذلك بحذف اآللف المقصورة من آخره: يا سلَم.  
  ).رجَل(مادة : أي مشياً على األرجل، اللسان: الترجل/ 13

  ).زها: (مادة: اللسان. العدد الكثير: الزهاء  
  .رايات الجيش: الِخرق  

  ).صرم: (اللسان مادة. القطعة من اإلبل ما بين العشرين إلى الثالثين، وغير ذلك: ِصرمة/ 16
  ).حنَق(مادة : اللسان. المغتاظ: الحِنق  

  )علَج(مادة : اللسان. الرمل الكثير: عاِلج. جمع شقة وهو المسافة التي يقطعها المسافر: الِشقَقُ/ 17



  .من الحديد، للضرورة الشعرية أو للتخفيف: التقدير: ِمَل الحديد/ 18
  ).حسف(مادة : اللسان: الذل: الحسف/ 19

  ).علَقَ(اللسان مادة : الدم: العلق  
  ).74(الديوان شارح . ار له نطاقص: منتطق/ 20
  ).عوذَ: (اللسان مادة. جمع عائذة وهي التي تلجأ إلى غيرها: عوذ/ 21
  ).74(شارح الديوان . أي لم يدر أين أهله من الحرب/ 22
  ).ضبطَ(مادة : اللسان. الماشي على غير هدى: الخابط/ 23
  ).74(شارح الديوان . مفرد عتيق وهو الكريم: عتُقُ. خالصهم: صريحهم/ 24

  :التوثيق واختالف الروايات
  ).74-71: (ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات) 1(
  : وروايته 11/15 /5:   ذكر األبيات 213 / 12:  األغاني -

  .الرواية نفسها وذكر بيتين معه لم يذكرا في الديوان/ 5  
  11/359ج) عن منكبيه القميص ينخرق  من كل قرٍم محٍض خرائبه/ 15  

  : وروايته11/12/15/21/22:  ذكر األبيات 6/584 : الحيوان -
  ).القميص المنخرق/ (15  
  22) / وطاح المروع الفرق  وأنكر الكلب أهله ورأى الشر.(  

  : وروايته11/12:  ذكر األبيات437:  نسب قريش -
  .بنو تميم/ 11  

  : وروايته11/12/15/21/22/23:  ذكر األبيات 1/138:  الحماسة البصرية -
  ).القميص منخرق(/ 15  
  ).وعال الشَّر وطاح المروع الفرق/ (22  

=========================  
) 9(  

  : بنت الحسين(*)وقال حين تزوج مصعب بن الزبير من سكينة

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  

  ظَعن األميـر ِبأحـسِن الخَلْـقِ      
  مـرتْ علـى قَــرٍن يقَـاد ِبهــا   

ـ     ا ِمـن تَحـِت ِكلَِّتهـا      وبدتْ لَنَ
ــا  ِتهؤيــالً ِبر عتْ بحــب ــا ص م  

ــ  ــدا ِبلُب ــشَّرِقوغَ ــع ال   ك مطْلَ
  جمــٌل أمــام بــراِزٍق زرقِ  
ــرقِ  ــِة الب امكَغَم ِس أوــشَّم   كَال
  إالّ غَـــدا ِبكَواِكـــِب الطَّلْـــِق



5/  
6/  
7/  
8/  
9/ 

     ِمنفيِع وِب الرسِت ذي الحيفي الب  
ــا  ِبه ــر ــقَ العِبي ــيةٌ عِب   قُرِش
  شَـب البيــاض أمــام صــفْرِتها 
ــه   ــالمقْموِر ِخلْعتَ ــتُ ك   فَظَِللْ
  وتَنُـــو فَتُثِْقلُهـــا عِجيزتُهـــا

 

ــصدِق ــر وال ــى والِب ــِل التُّقَ أه  
ــقِّ  ــِة الح ــِر بعاج ــقَ العِبي بع  
ــقِ  ــديباِج والِْعتْ ــِة ال ــي ِرقَّ   ف
ــيس بالِْعــشْ ــون ولَ   ِقهــذا الجن
  )1(نَهض الضِعيِف ينوء بالوسـقِ    

 
_____________________________  

هي سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، نبيلة، شاعرة، كريمـة، مـن أجمـل           : سكينة (*) 
: أعـالم الزركلـي  . 59: نسب قـريش . 1/211: وفيات األعيان . النساء، تزوجها مصعب بن الزبير   

  .3/106ج

  :شعرضوء على ال
قال هذه القصيدة حين تزوج مصعب بن الزبير من سكينة بنت الحسين، ويقال بل قالها الحارث بن                 

  .3/316: األغاني . خالد المخزومي حين خرج مصعب بعائشة بنت طلحة ورحل بها إلى العراق
  ).ظَعن، رحل(مادة : اللسان. ترحل: ظعن/ 1
  .31: شارح الديوان. جماعات من الناس، ويقال أعداء: البرازق/ 2

  .31: شارح الديوان. موضع من طريق مكة على مرحلتين: ِقرن
  ).كَلَل(مادة : اللسان. جمع كالل. الستر والغطاء: ِكلَّتها/ 3
  .32: شارح الديوان. حسن وعال كشبوب النار: شب البياض/ 7
مادة : اللسان . حمَل بعيرستون صاعاً ، أو    : الوسق  . 32: شارح الديوان . ينهض متثاقالً : ينوء/ 9

  ).وسق(

  :التوثيق واختالف الروايات
  .32-31: ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقياتابن قيس الرقيات، ) 1(
  :وذكرها في ثالثة مواضع وهي:  األغاني-
  . حسب ترتيبه1/5/8/6/4:  وذكر األبيات3/316/ أ

  . حسب ترتيبه1/9/4/6/8 ذكر األبيات 11/119/ ب
  . حسب ترتيبه1/2/8/6 ذكر األبيات 15/122/ ج

  :ورواياته منسوبة إلى الحارث بن خالد المخزومي
  ).15، ج11ج(في ). وغدوا/ (1  
  ).قعدوا أمام برازٍن/ (2  
  .3ج) أحداً برؤيتها/ (4  



  .11ج) زوجاً بطلعتها (-  
  .نفسه/ 5  
  .3ج). الدهان بجانب الحق..... أترجة عبق / (6  
  .11ج) دهان بجانب الحقعبق ال (-  
  .15ج) عبق الدهان بجانب الحق.... يا ظبية  (-  
  .3ج) فَظللت كالمقهور مهجته/ (8  
  .11ج) بيضاء من تيم كلفتُ بها (-  

  -) جتهه15ج) م.  
  : ورواياته1/2/3/4ذكر األبيات ) قرن (4/71:  معجم البلدان -
  ).وغدوا/ (1  
  ).رزق.... يقاربها / (2  
  ).زوجاً بغرتها(/ 4  

=========================  
) 10(  

  :وقال في مصعب الزبير

  ]الطويل [ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/ 

10/  
11/  
12/  

َأعاِتك ِبنتَ العبـشَِمية عاِتكـا      
  بدت لي في َأترابهـا فَقَتَلننـي      

أنَّمـا  نَظَرن ِإلينـا ِبـالوجوِه كَ     
عيون التي تَرى   إذا غَفَلَت عنّا ال   

نَّا نَستَطيع لَـزاركُم    وقاَلت لَو ا  
  ولَكن قَومي َأحدثوا بعد عهـِدنا     
  تُــذَكِّرني قَتلــى ِبحــرة واِقــٍم
  وقَد كان قَومي قَبَل ذاك وقومها     
  هم يرتُقون الفَتقَ بعد انِخراِقـهِ     

ـ      ضت جماعـةٌ  فَقُطِّع َأرحام وفُ
  فَمن مبِلغٌ عنّـي خَليلَـي آيـةً       
     لَّـهل ِمن طَبيٍب ِبالِعراِق لَعفَه  

 

   أثيبي امرًأ َأمسى ِبحبِّـِك هاِلكـا      
ــذالكا  ــتُلن الِرجــال كَ ــذِلك يق   كَ
  جلَون لَنا فَوق الِبغـاِل الـسبائكا       
  سلكن بنا حيثُُ اشتَهين الَمـسالكا     
ــداِئكا  ــاِن ِب ــا عالم ــاِن ِمنّ   طَبيب
  وعهِدك َأضـغاناً كِلفْـن ِبـشاِنكا      
  ُأصيبت وأرحاماً قُِطعـن شَـواِبكا   

  كـا تاِم المجِد ِمن عوداً قَد اوروا ِبها  
  ِبِحلٍم ويهدون الحجـيج المناِسـكا     
  وعادت روايا الِحلِم بعد ركاِئكـا      
  عيينَةَ َأعنـي ِبـالِعراِق وماِلكـا      
  يــداوي كَريمــاً هالكــاً متَهالكــا



13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/  
22/ 

     ِشـفاُؤه يوشُ الشَأِم كانفَلَوال ج  
  َأرومها َأن دوِنها ِمن الردى َأخافُ

  ِرجاٌل هم اَألقتاُل ِمن يوِم راهطٍ     
        ِإلـيِهم إالّ َأن نَقـود فَال ِسـلم  

  ن ركضاً رَأيتَها  إذا حثَّها الفُرسا  
  تَدارك ُأخراناَ ونَمضي أمامنـا    
  إذا فَِرغَت َأظفاره ِمـن قَبيلَـةٍ      
  على بيعِة اِإلسالِم عنهم عدوهم    
  نَفَيتَ ِبنَصِر اِهللا عنهم عـدوهم     
  تَداركتَ ِمنهم عثرةً نَهكَت ِبِهـم   

 

  قَريباً ولِكنّـي َأخـافُ النَياِزكـا      
  وأرهب كَلباً دونَهـا والـسكاِسكا     
  أجازوا الِغوار بينَنـا والتَـسافُكا     

  اجيج يتبعن القالص الرواِتكـا    عن
  مصاليتَ ِبالذُحِل القَـديِم مـداِركا     
ــِة ناِســكا النَقيب يمــونم ــعنَتبو  
  َأماَل على ُأخرى السيوفَ البواِتكا    
  كَراديس ِمن خيٍل وجمعاً ضباِركا    
  فَأصبحتَ تَحمي حوضهم ِبِرماِحكا   
  )1(عـــدوهم واُهللا أوالك ذاِلكـــا

 
____________________________  

  :ضوء على الشعر
تشبب عبيد اهللا بن قيس الرقيات بعاتكة بنت يزيد بن معاوية من باب الغزل الكيدي، ولم يعرض له                  
يزيد، وذلك لوصية أبيه معاوية له عندما شبب في رملة، ثم يعرض الشاعر بابن الزبير مصعب ويعلن                 

  .128: شارح الديوان. 6/172: العقد الفريد: انظر. ل معاويةمبايعته له غير آبٍه بآ
 .عاتكة بنت يزيد بن معاوية امرأة عبد الملك بن مروان: عاتكة/ 1

 .128: شارح الديوان. األقران: األتراب / 2

 .128: شارح الديوان. جمع سبيكة وهي قطع الذهب والفضة: السبائك/ 3

 .129:  الديوانشارح. من الضغن وهو الحقد: أضغانا/ 6

هـ في أيام يزيد 63إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية، وفيها كانت وقعة الحرة سنة      : حرة واقم / 7
 .2/253: معجم البلدان. بن معاوية

: أي أشعلوا، والجد  : ورى النار : من قولهم : أوروا  . طويل: تامك  . مجد عتيق : عوداً من المجد  / 8
  .130:  شارح الديوان.حلم قديم: عود.  الشرف
  . 130: شارح الديوان. االنفتاق: االنخراق. يصلحه: يرتق الفتق/ 9

 ). ركَك(مادة : اللسان. ضعافا مفردها ركيك أي ضعيف: ركائكا/ 10
كانا . هو عيينةَ بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر، ومالك هو أخو عيينة     : عيينَة/ 11

 .130:  الديوانشارح. غزلين شاعرين

  ).نَزك: مادة: (اللسان. الرماح: النيازك/ 13



 . 131: محقق الديوان). ثور(السكاسك هم بنو السكسك بن أشرس بن كندة / 14

هي موقعة مرج راهط التي حصلت بين       : يوم راهط   . 131: شارح الديوان . األعداء: االمثال/ 15
. جياد الخيل : العناجيج.  هـ64 ومروان بن الحكم سنة      الضحاك بن قيس من شعية عبد اهللا بن الزبير،        

  .) مادة عنَج(اللسان
  .)قلص(اللسان مادة. مفردها قلوص، وهي الناقة الشابة : القالص/ 16
مـادة  :( تاج العروس . مسرعة: مصاليت  ) . مادة ذخل (تاج العروس . الحقد والعداوة   : الذَّحل/ 17
  .) صلَتَ

  . رح الديوانالقواطع، شا: البواتك/ 19
  .)ضبر(مادة : كثير، اللسان : ضباركا ) . كدس(جماعات، جمهرة اللغة مادة : كداديس/ 20

  : التوثيق واختالف الروايات
  .) 132-128(ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقياتابن قيس الرقيات، ) 1(
  : وروايته 12/ 5/ 4/ 2/3/ 1 ذكر االبيات 6/172:  العقد الفريد -

  .......)أنيلي فتن......بنت الخالئف يا  (/1  
  .) تبددت وأتراب لها (/2  
  .)ويحملن من فوق الفعال السبائكا  يقلبن الحاظاً لهن فواترا  (/3  
  .) وقلن لنا لو نستطيع (/5  
  .) يداوي سقيما (/12  

  :  وروايته 6،7،8،10، 5 ذكر األبيات 2/253:  معجم البلدان -
  .) حرة واقم (/5  
  .)عافاً علفن أض (/6  
  .)شوائكا.....أصبن  (/7  
  .) قروحا زوت عوداً من المجد  (/8  
  .)وقُصت (/10  

  :  وروايته18/19/20بيات  ذكر األ17/273:   األغاني -
  .)ويتبع (/18  
  .)كتيبٍة (/19  
  .  وذكره قبل البيتين السابقين حسب روايته  )وجمعا مباركاً (/20  

=========================  



) 11(  
  : ويعرض بأم البنين(*)وقال يشبب في عائشة بنت طلحة

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

  إن الخَلــيطَ قــد ازمعــوا تَركــي
ــا   ــت ِلتَقتُلنـ ــة خَرجـ   ِجنِّيـ
ــا   ــتُ له ــي فَقُل ــت تُحيين   قام
  ــه ــون ل ــِك ال يك ــم أر ِمثل   لَ
ــهمها  ــا ِبأسـ ــي ِلتَقتُلنـ   تَرمـ
ــذا أم البنــين علــى    بــا ح   ي

ـ       إن    تُسِلمي نُسِلم وإن تَـدعي الـ
 

ــي  ــي عرصــاِتِهم أبك ــتُ ف   فَوقَف
  مطِليـــةُ األقـــراِب بالِمـــسِك
ــكِ   ــي ِمن ــك وويلَت ــي علَي   ويل
ــكِ  ــر المل ِمنبــراِق و ــرج الِع   خَ
ــسكِ  ــالِحلِم والنـ ــا ِبـ   ونُِزنُّهـ
  ما كـان ِمـن بـذٍل وِمـن تَـركِ        

  )1(إسالم ال نَخـذُلِك فـي الـِشركِ       
 

_____________________________  
أم كلثوم بنت أبـي    : بن سعد، بن تميم، أمها    .... هي عائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان          (*) 

بكر الصديق، تزوجها مصعب بن الزبير، وكانت بينه وبينها مشاحنة توسط فيها عبيـد اهللا بـن قـيس            
  .181-11/180: األغاني . الرقيات

  :ضوء على الشعر
أنت علي كظهر أمي، فجهد مـصعب       : نت طلحة من مصعب بن الزبير يوماً، وقالت       نالت عائشة ب  

عر افقال لما رآها الش. أن تكلمه فأبت، فبعث إليها عبيد اهللا بن قيس الرقيات، وكانت ذات حسن وجمال          
  .11/181ج: األغاني . متغزالً فيها بوقار وِحشمة ليرتضيها ويرضي معها مصعباً

  ).خلط(مادة : اللسان. ، وهو المشارك، والصاحب، الزوججمع خُلط: الخليط/ 1
  ).قرب(مادة : اللسان. الخاصرة، أو ما بين الجذع والخاصرة: األقراب/ 2
  هكذا في األصل: لم أر/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .141: ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقياتابن قيس الرقيات، ) 1(
  : وروايته4/ 1/2  ذكر األبيات11/178:  األغاني -
  ).األصداغ...... خبيثة برزت / (2  
  ).عجباً لمثلك/ (4  

=========================  



)12(  
  :وقال يرثي مصعب بن الزبير

  ] وافر [
 1/  

2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

8/  
9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/ 

ــلُ  ــُأ الجِلي النَّب ــر ــاك ِبياِس   أتَ
ــأن ــاك ب ــاِس إالّأتَ ــر الن خَي   

  :فَقُلــتُ ِلمــن يخَبرنــي حزينــاً
  ــِقي ــدكُم شَ فَج ــك ــإن يهِل   فَ
  وإن يعمـــر فَـــإنَّكُم ِبخَيـــٍر
ــه ــراتُ عنْ الغَم جــر ــر تَفَ   َأغَ
  يهاب صـِريفُ نَابيـِه ويخْـشَى      

ـ        ض بـرلَتْ ِبـِه حإذا نَزوسر  
   ـرِف ضيى ِبالسرتْ  تَمرا فَـده  

  ألَــيس ِبــصاِحِب الكَــذَّاِب لَمــا

ــاً  غَي نــي ــساؤهم يلْقَ ــاد ِن   َوكَ
       وـدتَ إلـى عرـرج قَد نعأرو  
   ــجــِه ح   كَــأن زهــاءه ِللّ
 ــيِهم ــاء ِف ــذُ البلْق ــِضلُّ العاِئ   تَ
ــهِ  ــِل ِفي ــاِت الخَي ــأن مجفَّف   كَ
  سموتَ ِبِهـم إلـى حـي بعيـدٍ        
تَِهالــس ــتَ تُوِجــفُ م ــا َأنْ   وبينَ
ــواماً ــٍة س اِبير ــب غَي ــس   وآنَ
  وأوالد الـــصريِح مـــسوماتٌ
  َأبس ِبها الفَـواِرس فاسـتَطَارتْ     

 

َ 
ــل  ــِه طَوي ــاك ب ــك إذْ َأت   فَلَيلُ
ــلُ  ــا قَِتي ِبه ــؤِمِنين الم ــر   أِمي
  َأتَنْعى مـصعباً؟ غَالَتْـك غُـولُ      

ــ ــُلوعيـ ــنُكُم قَِليـ   شُكُم وَأمـ
ــضولُ  ــِه فُ ــن نَواِفِل ــيكُم ِم   علَ
ــِقيلُ  فٌ صــي س ــه ــأن جِبينَ   كَ
ــولُ  ــقَها الفُح ــدلَتْ شَقَاِش إذَا ع  
ــرز ِمنْهــا والــصِليُل ــاب ال هي  
ــوُل ــي عاِرفَــةٌ ذَلُ هتْ وــس فََأم  
  أصاب النـاس شُـؤبوب وِبيـلُ      

ــنْه ع ــر ــِركْن وفَ ــوُلتُ عالب ن  
  يزينُـــه التَّـــأوه والـــصِهيُل
ــولُ  ــى حلُ ــنْهم ِبِمنَ ــوافَى ِم   تَ
  ويخِْطُئ رحَل صـاِحِبِه الزميـلُ     
  إذَا مــرتْ براِزيقـــاً فُيـــولُ 
ــولُ  ــا فَع ــتَ لَه ــتَفْجعهم وأنْ   ِل
ــدليُل ــع ال لَم ِضــِهمِة َأراحــس   ِب

  يـزولُ تَرى ِقطَع السحاِب بهـا       
  تَبارى مثَْل مـا هـدج الوعـولُ       

  )1(تُباِري المرد بالِجـذَِم الكُهـولُ     
 

_________________________  

  :ضوء على الشعر



 عندما قتل بدير الجاثليق في وقعة له مع عبـد           ،يرثي عبيد اهللا بن قيس الرقيات مصعب بن الزبير        
فسه ، ولما خذل مصعبا قواد جيشه ثبت فيمن بقي معه، فعـرض   الذي خرج ليقاتله بن،الملك بن مروان 

عليه األمان والوقوف عن القتال، فأبى مصعب ذلك، فشد عليه جيش عبد الملك بن مروان، وقد قتلـه                  
  .هـ71وكان ذلك سنة . عبيد اهللا بن ظبيان وحز رأسه وأتى به عبد الملك بن مروان

  248-247 / 7: أعالم الزركلي . هـ72دث  في حوا3/108:  تاريخ اإلسالم للذهبي
  .133: شارح الديوان. بلد: ياسر/ 1
  .133: شارح الديوان. عبد اهللا بن الزبير: أمير المؤمنين/ 2
  ).غَوَل(مادة : اللسان. أهلكتك: غالتك/ 3

  ).غَوَل(مادة : اللسان. المصيبة، الداهية: غول  
  ).غَمر(مادة : اللسان. غمرة: مفردها. الشدة: الغَمرات/ 6
مفردها شقشقة وهي شـيء كالرئـة     : شقاشقها). صرفَ: (مادة: اللسان. هدير الفحل : الصريف/ 7

  ).شقشق(مادة : جمهرة اللغة. يخرجه البعير ِمن ِفيِه إذا هاج
  
  .134: شارح الديوان. الصوت: الذَّر/ 8
  ).مرا(مادة : اللسان. درتْ، نزل حليبها بغزارة: حلبها: مري ضرتها/ 9

  .134: شارح الديوان. عنى به المختار الثقفي: الكذاب/ 10
  ).رعن(مادة : اللسان. الطويل، كناية عن الجيش الطويل: أرعن/ 12
  .135: شارح الديوان. ما ترى منه: زهاءه/ 13
  ).بلَق(مادة : اللسان. الناقة البيضاء: البلقاء/ 14
شـارح  . جمع فيـل  : الفيول  . 135: شارح الديوان .  من الخيل  أربعون أو خمسون  : البرزيق/ 15
  .135: الديوان 
  ).وجف(مادة : اللسان. ضرب من السير لإلبل أو الخيل: الوجيف/ 17
مادة : لسان العرب . اإلبل: السوام . 135: شارح الديوان. ما استتر منك بالرابية: غيب رابية / 18

  ).سوم(
: هـدج  ). صـرح (مـادة  : اللسان. سب من الخيل أو غيره من األشياء   الخالص الن : الصريح/ 19

  ).هدج(مادة : اللسان. ركض من غير إرادة
جمع أمرد وهو الجواد    : المرد  ). بسس(مادة  : اللسان. انتهرها لتسرع في المشي   : أبس الخيل / 20
  .136: شارح الديوان. السياط: الجذم ). مرد(مادة : اللسان . الشاب 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .136-133: ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات) 1(

  .وقد انفرد الديوان بكل أبيات القصيدة فيما بين يدي من مظان



)13(  
  :وقال في رثاء مصعب بن الزبير

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/ 
 

  نَعِت السحاِئب والغَمـام ِبَأسـِرها     
اعبــس ــذَه ال    ودارهتُمــِسي عوائ

  رحَل الرفَـاقُ وغَـادروه ثَاِويـاً      
 

  جسداً ِبمسِكن عاِري األوصـالِ     
ــوالي   ب ــن ــاِزٍل أطْاللُه   ِبمنَ

  )1(للريِح بين صبا وبين شَـمالِ     
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
صعب بن الزبير بعد أن غدر به رفاقه فـي   في رثاء م  : نظم عبيد اهللا بن قيس الرقيات هذه األبيات       

  .مسكن وغدرت به مضر وربيعة التي قتلته انتصاراً لبني أمية
  .يقصد جثة مصعب بن الزبير: جسداً/ 1
  ).عوذَ(مادة : اللسان. االلتجاء: العوذ: عوائذه/ 2

  :التوثيق واختالل الروايات
  .191:يات ديوان عبيد اهللا بن قيس الرق ابن قيس الرقيات،)1(
  . بالرواية نفسها8/257:  البداية والنهاية-

=========================  
) 14(  

  :وقال في رثاء مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  

   وذلـةً   خزياً  المصرين لقد أورثَ 
  ِه بنفــِس المــارقينتــولى قتــاَل

   وائـلٍ  بـن  هللا بكـر  فما نصحتُ 
 ـ    ولو كان ـ   بكريـا تعطّ   هف حولَ

ضاع الـذمام ولـم يكـن       ولكنه   
   مالمـةً   هنـاك   كوفيـاً  جزى اهللاُ 

ــيالً  ــديِرقت ــيم الجــاثليِق ب    مق
ــ ــلماه معب ــد أس ــيمٍدوق    وحم

   تمـيم   اللقـاءِ   عند وال صبرتْ 
 ـ كتائب ي   هـا ويـدوم   ميمي ح غِل

    ذ بها مـضري يـوم ـ  اك   ريم كَ
ــصريهم إن الم ــيموب ــيمل    مل



7/  
8/  

 

   أخلوا ظهورنـا   ِتوإن بني العالّ  
   بعـدنا  ال يبقـوا أولئـك    نفْفإن نَ 

 

صريخٌ ونحن     بيـنهم وصـميم   
  )1(ريم ح  في المسلمين  لذي حرمةٍ 

 

  : ضوء على الشعر
  197-196:ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات. القصيدة في رثاء مصعب بن الزبير 
  .الخوارج: المارقون / 2 
  .)ذمم( مادة : العهد، اللسان: الذمام/5 

  :واختالف الرواياتالتوثيق 
  .197-196:ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقياتابن قيس الرقيات،  )1   (

  : ذكر األبيات بدون الثاني وروايته257-8/256:  البداية والنهاية-  
  .وال صدقت يوم اللقاء/ 3  
  .كتائب يبقى حرها ويدوم....  يعطفُ حوله  / 4  

  =========================  
) 15 (  

  :قال يمدح عبد اهللا بن الزبيرو

  ] الخفيف [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

ــا   زودتْنَـــا رقَيـــةُ األحزانَـ
ــدٍ  يقُد ــن ةً عــِشي ــاٍت ع ِائحر  
ـ     اِغِز الخُـضاِعالٍت قَطَاَئفَ البج  
  إن تَقُْل هن من بني عبِد شَـمسٍ       
ـ          لم يخَوفْن ِبالْبيـاِت ولـم يحـ
ــا   ــشَيع األظْعانَ ــٍد ي ــْل ِلقَنْ   قُ
ـ         أنا ِمن أجِلكُم هجرتُ بني زيـ
ــشْتَِهيها ــا نَ ــديار م ــا ال   ودخَلْنَ
ـ        وابن أسماء خَير من مسح الركْ

  يوم جـازتْ حمولُهـا سـكْرانَا       
  نَاواِرداٍت مع الـضحى عـسفَا     

  ـر علَى الساِهكَاِت واُألرجوانَا   
ــا ــسى ذاك أن يكــون وكانَ فَع  
  ـلُلْن دار الهـواِن ِمـن لُبنَانَـا       
  طَاَل مـا سـر غَيبنَـا وكَفَانَـا        
  ـٍد وِمن أجِلكُـم ُأِحـب أبانَـا       
ــا  ــا أو تَران ــاً أن نَنَالَه   طَمع
ــا ــرهم بنْيانَ ــاالً وخي فَع ـــن  



  وإذا ِقيــَل مــن ِهجــان قُــريٍش /10
 

  )1( أنْتَ الفتى وأنتَ الِهجانَا    كُنتَ
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
 ضـد خـصومهما      لعبد اهللا بن الزبير وأخيه مصعب      كان عبيد اهللا بن قيس الرقيات منقطع الوالء       

جانب األمويين، وبقي يمدحهما وينافح عنهما حتى آخر أيام عبد اهللا بن الزبير، وهذه قصيدة تمثل ذاك ال          
  .من الوالء

  .3/107: معجم البلدان. واد بمشارف الشام من جهة نجد: سكرانا/ 1
موضع : وكذلك قُديد. 4/121معجم البلدان . منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة    : عسفان/ 2

  .4/313: معجم البلدان. في مكة
شـارح  . حمر من الـصوف   األ: األرجوان  . 156: شارح الديوان . خز أحمر وأخضر  : الباعز/ 3
  .156: شارح الديوان. التي تسهك عليها، أي تمر عليها: الساِهكات . 156: الديوان
  .أي من بني أمية: من بني عبد شمس/ 4
  .أظنها لبنان المدينة: لبناناً/ 5
 أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بـن أبـي            وهو قند  17/279: ألغانياسم الشخص ذكره ا   : ِقنْد/ 6

  .شؤه المدينة، وكان خليعاً، متهتكاً، مخنثاً، وله يوجه عبيد اهللا خطابه في هذا البيتوقاص، ومن
  .يقصد بها عبد اهللا بن الزبير بن العوام: ابن أسماء/ 9

  ).هجن(مادة : اللسان. خير الناس: هجان/ 10

  :التوثيق واختالف الروايات
  .157-156:اتديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيابن قيس الرقيات، ) 1(
  : وروايته1/2/6: ذكر األبيات. 17/279:  األغاني-
  .)السكاران/ (1
  ).صادرات/ (2
  ).عيشنا........ لفنٍد / (6
  : وروايته1/2/3/6/7/9:  ذكر األبيات 4/42 3/107:  معجم البلدان -
  .)السكران/ (1
  .)قَديد/ (2
  .) وكاناإن تكن هي من عبد شمس أراها       فعسى أن يكون ذاك/ (3
  .)وبما سر عيشنا..... تشيع / (6
  .)بني بدر/ (7
  .)أن تذيلنا أو ترانا/ (8



  .بالرواية نفسها/ 10ذكرا البيت ) هجن(مادة :  اللسان والتاج-

______________________________  

-57-  
  (*)عدي بن الرقاع العاِملي

)1(  
  :قال يمدح عبد الملك ويهجو مصعب بن الزبير 

  ]تقارب  الم[
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/ 

  لعمري لقد أصـحرتْ خَيلُنـا     
ــالعرا  ــنابكها ب ــرت س   وج
ــابوره  ــراتَ وخ ــا الف   وردن
  على كل ريـق تـرى معلمـا       
  لضاحية الشمس فـي رأسـه     
ــرا ــِل الع ــاِفقُُ أه ــا من   إذ م
ــدرإٍ   ــذي تُ ــه ب ــا إلي   دلفن
  ــهوجه يقومنــا واضــح  

ــر ــاأغ ــضيء لن ــوره ي    ن
  تظــل القنابــل يكــسونه  
ــه  ــِصرنا ِب ــا ونُ ــين بن   أع
ــا ــِل القن ــل طَوي ــزون ك   يه
  ِفــداؤك أمــي وأبناُؤهــا  
ــا   ــة إنم هبــا ر ــا قُلتُه   وم
ــستقِتال ــتُ م ــئتُ دافع   إذا ِش
  فمــن يــك منــا يبــتْ آِمنــا

 

ــصعبِ    ــةَ للم ــاف ِدجلَ   بأكنَ
ــشجِب ــاه كالِم ــى تركن   ق حت
ــشرب  ــةَ الم ــا ثق ــا هم   وكان

ــل  ــصرفُ كالجم ــرِبي   األج
  شــعاع تَــألأل كالكوكَــبِ  
ــم يعتــب   ق عوتــب ثُمــت ل
ــب  ــِد للغُيـ ــل التّفَقُّـ   قليـ
  كــريم المــضارب والمنــِصِب
  إذا ما انجلتْ غَمـرةَُ الموكـب      
  رواقا مـن النقـع لـم يطنـب        
ــبِ  ــصِر اُهللا ال يغلَِ ــن ين   وم
ــبِ  ــصِل والثّعل ــدَل النّ   ة معت
  وإن شــئتَ زدتُ علــيهم أبــي

  نِبيحـل العقـاب علـى المـذْ    
ــربِ  ــِل اَألج ــم كالَجم   أزاِح

  )1(ومن يك من غيِرنـا يهـرب      
 

_____________________  



: ىنِّهو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع، من عاملة، شاعر كبير، من أهل دمشق كُ                  (*) 
ـ 95 داود، كان معاصراً لجرير، مهاجياً له، مقدما عند بني أمية مداحا لهم، مات نحو                أبو اني األغ.  ه
 :9/ 338.  

  :  ضوء على الشعر
 ومصعب بـن الزبيـر ِبطَـسوج        ترتبط هذه األبيات بالوقيعة التي كانت بين عبد الملك بن مروان          

دير قـديم البنـاء مـن مـسكن قـرب           (، فقتل فيها مصعب بقرية من مسكن يقال لها الجاثليق           مسكن
األغـاني  . جو مـصعب بـن الزبيـر      فقال الشاعر األبيات يمدح عبد الملك ويه      )  ياقوت 2/127:بغداد

  2/705: ، طبقات فحول الشعراء 9/348:
  .برزت إلى الصحراء ال يواريهم شيء : أصحرت /  1
حاشية طبقات فحول  ( عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائهما، وتنشر عليها الثياب          : المشجب/ 2

  ). 2/705الشعراء 
  .نهر كبير : خابور/ 3
  .حىوقت الض: لضاحية الشمس/ 5
  .يعني مصعبا : منافق أهل العراق / 6
  .الدفع : الدرأ .  مشيا وئيدا : دلف يدلف: دلفنا/ 7
  .األصل : المنصب / 8

  .الغبار : النقع . جماعة من الناس أو طائفة من الخيل: القنابل / 10
 .طرف الرمح الداخل في جبة السنان : الثعلب/  12

  :التوثيق واختالف الروايات
  .706-2/705: طبقات فحول الشعراء  سالم، ابن) 1(
 ذكر أبياتا غير األبيات المذكورة  وما توافق مع 233-232: ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي-

  :أما رواية الديوان.  وقد ثبت رواية الطبقات لوضوح مقصدها14، والبيت 7-3: الطبقات فهي
  .على كل ربٍو/ 4
  .عوتب يوما فلم/ 6
  : وروايته 1/6/7/8/11/12 ذكر األبيات 151/ 6: ري  تاريخ الطب-
  ) .كريم الضرائب .....فقدمنا / ( 8
  : وروايته 17-12 و1: ذكر األبيات . 19/138: األغاني  -
  ) .زدت عليها / ( 13    

______________________________  



-58-  
  (*)العديل بن الفرخ العجلي

)1( 

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/ 

  أمن منزٍل مـن أم سـكْن عـشَّيةً        
  معي كل مـسترِخي اإلزار كأنـه      
  يزجي المطايـا ال يبـالي كليهمـا       
  إذا ما خَشينا مـن أميـٍر ظُالمـة        
  ترى الناس أفواجاً إلى بـاب داِره       
  فما في معـٍد كلهـا مثـل مالـك         
  بنـي مـسمٍع لـوال اإللـه وأنــتم    

  ؤابــةُ وائــٍلبنــو مــسمٍع أنــتم ذّ
 

  اأبكـي حزينـاً مفَكـر     ظللْتُ بـه     
  إذا ما مشى من ِجن ِغيل وعبقَـرا       
  مقلّصة خُوصاً من األيـن ضـمرا      
  دعونا أبا غَـسان يومـاً فَعـسكرا       
  إذا شاء جاؤوا داِرِعـين وحـسرا      

منظـرا       َأغد إذا سـامى وأهيـب   
   مسمع لم ينكِر النـاس منْكـرا       بنو

  )1(وأكوامها في أول الدهر جـوهرا     
 

_____________________________  
 أحد بني ربيعة بن عجل، من رهط، أبي النجم، ويلقب بالعباب شاعر             –هو العديل بن الفرخ      (*) 

فحل، اشتهر في العصر المرواني، وهجا الحجاج بن يوسف، وهرب منه إلى بالد الروم، وعاش بعـد                 
ظم العديد من القـصائد فـي الهجـاء     هــ ون  100صلحه مع الحجاج بالبصرة، ويبدو أنه توفي سنة         

،  الشعر 368-2/376: ، خزانة األدب للبغدادي22/328: األغاني. والفخر والمدح، ذو أسلوب تقليدي    
  .4/222، أعالم الزركلي 420/ 1: والشعراء

   -:ضوء على الشعر 
مع الناس إلى مالك     لما وِلي حمزة بن عبد اهللا بن الزبير البصرة ألبيه جمع ماال ليحمله إليه، فاجت              

بن مسمع، وكانت ربيعة وتميم واألزد مجتمعة عليه كاجتماعها على كليب في حياته، واسـتغاثوا بـه،            ا
 ، التـذكرة    22/341:  األغاني. فلحق بالمال فرده، وأخذ المال وأنفقه في الناس حتى وافاهم عطاؤهم          

   .152-2: الحمدونية 
ما من مساكن الجن، فغيل هو واد لبني جعده، وعبقـر            مكانان تزعم العرب أنه    -:غيل وعبقر   / 2

  . 4/79: معجم البلدان . هو واد مجهول ، فلما لم يعرفوه نسبوه إلى الجن
خوصـاء  جمـع  : المسرعة، الخوص   : المقلصة  ) . زجي  ( مادة  : اللسان  :  يسوق   -:يزجي  / 3

  .التعب: ائرة العين، األينوهي الناقه الغ



   .ن مسمعمالك ب: أبا غسان / 4
  .جمع حاسر وهو من ال درع له : الحسر / 5

  التوثيق واختالف الروايات 
  .299-1/298: شعراء أمويوننوري القيسي،  ) 1( 
  . بالرواية نفسها 5-1 األبيات من 342-341 /22:  األغاني -
  . بالرواية نفسها6/7/8/9:   األبيات 6/445:  أنساب األشراف -
  .، برواية األغاني2/152: ة التذكره الحمدوني-      
  . ذكر البيت الرابع برواية األغاني 1/296: الكامل في اللغة واألدب -

______________________________  

-59-  
  (*)عرفْجة بن شريك

)1(  
  :قال يرثي مصعبا 

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/ 
 

     ى اهللا نـاِظرهمَأع روانِن مما ِالب  
  م ناب واٍن وقد قَتَلَتْيرجو الفَالحر  

       مةٍٍ لَكُـمكم من ِنع واِريالح نيا ب  
حــِضلٍَةم عكــلَّ م ــتُم   لــتُم فحمل
 

  وال أصاب رغيبـاٍت وال نَفَـال       
  خَيُل ابِن مروان ِخرقاً ماِجداً بطَالً     
  لَو رام غَيـركُم َأمثالَهـا شُـِغال       

  )1(إن الكَريم إذا حملْتَـه احـتَمال      
 

_____________________________  
 بتحريك العين والراء ، وتسكين الفاء       –عرفجة  : وقال: ه صاحب أنساب األشراف بقول    قدم له  (*)

  .7/97: أنساب األشراف .    بن شريك أحد بني قيس بن ثعلبة–

  :ضوء على الشعر
  .يقصد عبد الملك بن مروان : ابن مروان/ 1
  . مصعب بن الزبير يقصد: خرقا ماجدا بطال/ 2
  .عبد اهللا بن الزبير : ابن الحواري/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات



  7/97: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(

______________________________  

-60-  
  (*)عروة بن الزبير بن العوام

)1(  

  ] الرجز [
ــداً /1 ــون إال مج ــى الحواري   أب

 

  )1(من يقتل اليوم يالقي رشدا    /2 
 

_____________________________  
هو عروة بن الزبير بن العوام األسدي القرشي ، أبو عبد اهللا ، وهو أخو عبد اهللا بن الزبيـر                  (*) 

  226 /4: أعالم الزركلي . هـ 93ألبيه وأمه ، توفي بالمدينة نحو 

  :ضوء على الشعر 
الشعر، وواضح : تل عروة يوماً فقال وقا:  لم يذكر المناسبة ولكنه قال7/136:  أنساب األشراف -

  .  أنه يفتخر بآل الزبير ويفضلهم على غيرهم من الناس 

  :التوثيق واختالف الروايات
  7/136: أنساب األشراف البالذري، ) 2(

______________________________  

-61-  
  (*)علي بن الغدير

)1(  
  :قال في حرب عبد اهللا بن الزبير ناصحاً

  ] الطويل [
1/  
2/  

   مالكـا   بن عيالن  غ قيس فمن مبلِّ 
   كـل أهلهـا    كم فتنـةٌ  كـنَّ ِلهفال تُ 

  هم أرض نجد وشامها   نْ مِ من اجتاز  
كحيران   ظَ  داجٍ  في طخيـاء هـا الم  



3/  
4/ 

  وخلوا قريشاً والخـصومة بينهـا     
ــارةَ ــشاً واإلم ــإن قري ــاف    إنه

 

   إمامهـا   حتى يقـوم   إذا اختصمتْ 
ــا بر ــا وعليه ــاله ــا وأثامه   )1(ه

 
_____________________________  

:  األغـاني . 117: معجـم الـشعراء     .  هو علي بن الغدير الغنوي الجزري، له شعر كثيـر         (*) 
  .3/65: تاريخ التراث العربي.19/219

  :ضوء على الشعر
ويعنـي بـذلك   " وقال في فتنة ابن الزبير    : "ذكر األبيات صاحب معجم الشعراء، مذيالً الشعر بقوله       

وهو ينـصح كـال   .  والقتال عليها بين عبد اهللا بن الزبير في الحجاز واألمويين في الشام  حرب الخالفة 
  .الفريقين ويرى أن الخالفة لقريش دون سواها

  ).طخا(مادة : اللسان. شديد الظلمة: طخياء/ 2

  :التوثيق واختالف الروايات
  .117: معجم الشعراء المرزباني، ) 1(

______________________________  

-62-  
  )*(عمر بن أبي ربيعة

)1(  
  :قال في بنت مروان بن الحكم وإعجاب عبد اهللا بن الزبير بذلك

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

         مبـه د بـاءكَم ِمن قَتيـٍل ال يو  
  وِمن ماِلٍئ عينَيه ِمن شيِء غيـِرهِ   
  يسحِبن أذياَل المـروِط ِبأسـُؤقٍ     
  دهأواِنــس يــسلُبن الحلــيم فُــؤا

  مع الليِل قَصراً رميهـا ِبأكُفِّهـا      
  فَلَم أر كَالتَجميِر منظَـر نـاِظرٍ      

  

  وِمن غَِلٍق رهنـاً إذا ضـمه ِمنـى         
  إذا راح نَحو الجمرِة البيض كالدمى     
ــا ِروى  ــاٍز مآِكمه ــداٍل وأعج   ِخ
  فَيا طوَل ما شَوٍق ويا حسن مجتلى      

  لحـصى ثَالثَ أسابيٍع تُعـد ِمـن ا      
  )1(وال كَلَيالي الحج أفلَتن ذا هـوى      

 



_____________________________  
هو عمر بن عبد اهللا بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، أبو الخطاب، أرق شعراء عصره، من               (*) 

طبقة جرير والفرزدق، ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب، سمي باسمه، كان يفد على عبد                  
  .هـ93لك بن مروان فيكرمه ويقربه، توفي نحو الم

أعـالم  . 507/ 1: الـشعر والـشعراء   . 242-1/70: األغـاني . 378،  1/353: وفيات األعيان 
  5/52: الزركلي

  :ضوء على الشعر
                   يشبب عمر بن أبي ربيعة في بنت مروان بن الحكم، وعبد اهللا بن الزبير يسمع هذا التشبيب غنـاء

  .85-9/84: األغاني . ه ليسمعوه من باب الكيد لخصومه، والتشهير بنسائهم فيعجب به، ويدعو أصحاب
  .ال يؤخذ له بثأر: ال يباء به/ 1
  ).خدل(مادة : اللسان . الممتلئة: الخدال ). سوق(مادة : اللسان. جمع ساق: أسوق/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .459:  ديوان عمر بن أبي ربيعة  عمر بن أبي ربيعة، )1(
  : ورواياته1/2/3/6 ذكر األبيات  77-9/76:  األغاني -
  1) /إذا لفَّه.(  
   ، ذكر األبيات بدون الخامس وروايته245/ 2:  الكامل في اللغة واألدب -
  ...وكم مالئ عينيه / 2  
  يجررن أذيال المروط بأسوق    جذال إذا ولّين أعجازها روى/ (3  
  ).فيا طول ما حزٍن/ (4  

=========================  
) 2(  

  وقال معاتباً مصعب بن الزبير

  ] الخفيف [
1/  
2/  
3/ 

  إن من أعجِب العجائـب عنـدي      
ـ   مٍ      قُِتلتْ حـرةٌ علـى غَيـر جر  

ــا  ــاُل علين ــُل والقت ــب القت   كُت
 

ــ  ح ــضاء ــُل بي ــولقَت   رٍة عطب
ــل  ــن قَتيـ ــا مـ   إن هللا درهـ

  )1(وعلى الغانيـاِت جـر الـذُيول      
 



  : على الشعرضوء
لما قَتََل مصعب بن الزبير بنت النعمان بن بشير األنصارية امرأة المختار بن عبيـد اهللا واسـمها                  
عمرة، وكانت له زوجة أخرى وهي بنت سمرة بنت جندب، فأمنها وقتل األولى، وذلك بأمر من عبداهللا                 

  .الشعرمما جعل عمر بن أبي ربيعة يقول . ابن الزبير بعد أن عاتبه في أمرها
   .264-263/ 9: األغاني 

  .المرأة الجميلة الممتلئة: عطبول/ 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .202 – 9/201: األغاني  األصفهاني،  )1( 
  : ذكر األبيات وروايته8/231: البداية والنهاية -
  .قتلت هكذا على غير جرم/ 2
  :  ذكر األبيات وروايته 310: األخبار الطوال _ 
  ) .لوها من غير ذنب سفاها قت / ( 2
  ) .وعلى المحصنات  / ( 3
  : ذكر األبيات وروايته 112/ 6:  تاريخ الطبري -
  .)قتلت هكذا على غير جرم /  ( 2
  ) .وعلى المحصنات / ( 3
  :ذكر األبيات وروايته. 75، 3/74: الكامل في اللغة واألدب -
  ).بولقتل حسناء غادٍة عط    إن من أعظم الكبائر عندي/ (1  
  ).قتلت باطال على غير ذنب/ (2  
  . ذكر األبيات بالرواية نفسها3/106:  مروج الذهب-
  :   ذكر األبيات وروايته21/50: نهاية األرب في فنون األدب -
  ).قتلت هكذا/ (2  
  ).وعلى المحصنات/ (3  
يقال : ثم عاد وقالذكر األبيات ونسبها إلى عبد اهللا بن الزبير األسدي . 6/443: أنساب األشراف -

  :وروايته. لعمر بن أبي ربيعة
  .قتلوها ظلماً على غير ذنب/ 2  
  ).وعلى المحصنات/ (3  
  : ذكر األبيات وروايته146:كتاب أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي برواية أبي محنف -
  .)قتلت هكذا / ( 2
  .)وعلى المحصنات / ( 3

  .قتلوها من غير جرم أتته / 2  :وايته ذكر األبيات ور2/184: تاريخ اليعقوبي



-63-  
  (*)عمرو بن حوط السدوسي

)1(  

  ]  الرجز [
  كيف نرى صـنيع أم فـروة       /1

 

  )1(تأخذهم بين الصفا  والمروة    /2 
 

_____________________________  
هو عمرو بن حوط السدوسي كما ذكره صاحب تاريخ الطبري، ولم أعثر له على زيادة فيمـا              (*) 

  .498 /5: تاريخ الطبري . ن مظانلدي م

  :ضوء على الشعر
هـ، وأخذ الحصين بن نمير ومن معه يرمون        64لما تم حصار عبد اهللا بن الزبير في الكعبة، سنة           

جزون أبياتاً ترفع من شأنهم، وتحط من عزيمة آل الزبير وأعوانه، ثم تقدم عمرو    تالبيت بالمنجنيق، وير  
  .2/11:  اإلمامة والسياسة.498 /5: اريخ الطبريت. بن حوط السدوسي وقال البيتا

  .498 /5: تاريخ الطبري . المنجنيق، هذا ما عناه: أم فروة/ 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .498 /5:  تاريخ، الطبري )1(
   بالرواية نفسها8/181: البداية والنهاية-

______________________________  

-64-  
  (*)عمرو بن معمر الهذلي

)1(  
  :يرثي عبد اهللا ومصعباً ابني الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  

  لعمرك ما أبقيت في الناس حاجـةً      
فأجبتُــه غــداة دعــاني مــصعب  

  وال كنت ملبـوس الهـدى متذبـذبا        
  وقلتُ لـه أهـالً وسـهالً ومرحبـا        



3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/ 

      أبوك حـواري الرسـوِل وسـيفُه  
 ــضيائهوذاك ــدى ب ــوك المهتَ   أخ

  ا وجهيِن وجـه لمـصعبٍ     ولم أك ذ  
  وكنت امرًأ ناصحته غيـر مـْؤِثرٍ      

  ا تقذى بـه عـين مـصعب       إليه بم 
  إلى أن رمتْه الحادثـاتُ بـسهمها      
  فإن يك هذا الدهر أردى بمـصعب      
  فكل امرئ حاس من الموت جرعة     

 

  فأنتَ بحمـِد اهللا مـن خَيرنـا أبـا         
ــا   ــاء مثوب ــدعونا دع ــةَ ي   بمك
  مريض ووجهه البن مروان إد صبا      

ــ ــاعلي ــروان وال متقرب ــن م   ه اب
  ولكنني ناصـحتُ فـي اهللا مـصعبا       
ــد وأصــوبا  ــا أس ــهماً م ــه س   فلل
ــا  ــلواً ملحب ــد اهللا ش ــبح عب   وأص
  )1(وإن حــاد عنهــا جهــده وتهيبــا

 
_____________________________  

ولم أعثر لـه  . هو عمرو بن معمر الهذلي كما ذكره صاحب معجم الشعراء ولم يزد على ذلك            (*) 
 ، وفي البداية والنهاية أنه معمر بن أبي معمـر  44:  معجم الشعراء .  فيما قرأت من مظان   على زيادة 

   .8/273:الدهلي

  :ضوء على الشعر
  ).حرث(مادة : اللسان. السهام قبل أن تُراش: الحارثات/ 3
  ).شلو(مادة : اللسان. ما بقي من بعد سلخ الذبيحة من شيء فهو شلو: شلواً/ 4

  :ف الرواياتالتوثيق واختال
  .8/273: البداية والنهايةابن كثير، ) 1(
  . وبالرواية نفسها10-6 األبيات من 44:  معجم الشعراء -

______________________________  

-65-  
  (*)عمرو بن هند النهدي

)1(  
  :قال يمدح عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
ــ  /1 ــم تّ ــِر الز أوالدرأل ــالفوابي    وصلَّتِ  قريشٌ المجد ما صامتْ   على    تح



2/  
3/ 

   فأصـبحت   الحرام ا البيتَ هم منعو 
  قريش غياث فـي الـسنين وأنـتم       

 

ـلَّتِ      ة تاهتْ أميفـي الـبالد وض   
  )1(غياث قريش حيث سارت وحلَّتِ    

 
_____________________________  

على زيادة هو عمرو بن هند النهدي كما ذكره صاحب معجم الشعراء دون زيادة، ولم أعثر له           (*) 
  .44: معجم الشعراء . تفيد التعريف به فيما لدي من مظان

  :ضوء على الشعر
وقال عمرو بن هند النهدي يمدح ابن الزبير، ويقـصد بـه   : لم يذكر مصدر الشعر زيادة على قوله 

  .عبد اهللا بن الزبير

  :التوثيق واختالف الروايات
  .44: معجم الشعراءالمرزباني، ) 1(
  .، ذكر البيت األول والثالث بالرواية نفسها143 :  حماسة القرشي-

______________________________  

-66-  
  (*)عمرو بن الوليد بن أبي معيط

)1(  
  ) أبو قطيفة ( 

  :قال يلوم رماة الكعبة بالمنجنيق

  ] الطويل  [
1/  
2/ 

  وطة الشام خَيلنـا   جلبنا لكم من غُ   
ــه  ــا ِبلواِئ ــريشٌ كُلّه ــوذُ قُ   تَل

 

   بيت اهللا يا بعد مجلَـبِ      إلى أرض  
  )1(َألمحض منها في قريش وَأطيب    

 
_____________________________  

هو عمرو بن الوليد عقبة بن أبي معيط، األموي القرشي، شاعر رقيق نفاه عبد اهللا بن الزبير                  (*) 
لى المدينة، حتى رق له     إلى الشام مع من نفاهم من بني معاوية، فأقام زمناً في دمشق أكثر فيه الحنين إ               
-1/15: األغاني. هـ70ابن الزبير، فأذن برجوعه، فبينما هو عائد توفي قبل دخول المدينة مات نحو           

  .5/87:  ،  أعالم الزركلي158: ، من اسمه عمرو من الشعراء62: ، معجم الشعراء42



  : ضوء على الشعر
 كان ابن الزبير كأنه فيـه، وهـذا ضـمن           تألم الشاعر مما فعله جيش الشام ببيت اهللا الحرام، فيما         

  . الحصار األول زمن يزيد بن معاوية
  ) مادة محض: اللسان (أخلص : أمحض/ 2

  :التوثيق واختالف الروايات
  5/365: أنساب األشراف البالذري، ) 1(

=========================  
) 2(  

  :وقال لما أخرجه عبد اهللا بن الزبير من المدينة

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  أال ليتَ ِشعِري هل تغيـر بعـدنا     
  وهل بِرحتْ بطْحاء قبـِر محمـدٍ      
  لهم منتَهى حبي وصفْو مـودتي     

 

  قُباء وهل زاَل العقيقُ وحاِضـره؟      
  أراِهطُ غُر مـن قُـريٍش تُبـاِكره؟       

  )1(وللناِس سائره  منِّي ومحض الهوى 
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
نفى عبد اهللا بن الزبير بني أمية عن المدينة، وقد فعل ذلك أهل المدينة أيضا، إذ سيروا الـصبيان                   
يحصبونهم بالحجارة، فبكاهم كثير من شعرائهم وكان أشد الشعراء حزناً أبو قطيفة إذ كان ممن أخرجهم 

  . 1/34: األغاني . عبد اهللا بن الزبير، فقال الشعر وهو يحن إلى المدينة وأهلها
  .4/302: معجم البلدان .قرية على ميلين من المدينة فيها مسجد قباء المشهور: قباء/ 1
  .)مادة رهط : اللسان. ( أهل الرجل، جمعه أرهط وجمع الجمع أراهط: الرهط/ 2

  :التوثيق واختالف الروايات
  .1/34: األغاني  األصفهاني،  )1( 
  :ذكر األبيات وروايته، 161:  من اسمه عمرو من الشعراء-
  .وصفو الهوى.... لهم منتهى حبي وجل مودتي / 3

  
=========================  



) 3(  
  :وقال مستعطفاً عبد اهللا بن الزبير للعودة إلى المدينة من منفاه

  ] الخفيف [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/ 

  ليت شعري وأيـن منـي ليـت       
  هأم كعهــدي العقيــقُ أم غَيرتــ

ــاً ولخمــاً ــدلتُ عكّ وبــأهلي ب  
  وتبـدلتُ مــن مــساكِن قــوِمي 

ــّل ــشيد ذي أوٍاسك ــصٍر م    ق
  اقر مني السالم إن جئت قـومي      
ــابٍ  ــه باكتئ ــَل كلَّ ــع اللي   أقط
  نحو قومي إذ فَرقت بيننـا الـدا       
ـ        خشيةً أن يصيبهم عنتُ الدهـ
        لهـذا الـد فلقد حان أن يكـون  

 

   نــب ــد يلْ ــى العه ــرام؟أعلَ فب  
  بعــِدي الحادثــاتُ واأليــام؟  
ــذَام  ــي ج ــن منِّ ــذاماً وأي وج  
ــام ــا اآلطَ ــي به ــصور الت   والقُ
  يتغنــى علــى ذُراه الحمــام  
ــسالم   ــدي ال ــم ل ــل له   وقلي
  وزفيــٍر فمــا أكــاد أنــام   
  ر وحادتْ عن قَـصدها األحـالم      

 ر وحرمنهـا الغُـالم      ب يـشيب   
ــِصرام ــد وان ــا تَباع   )1(هــر عن

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
ظل أبو قطيفة يقول شعر الحنين إلى مدينة رسول اهللا بعد أن نفاه عبد اهللا بن الزبير عنها، ورق له              

  36-1/35:األغاني . عبد اهللا بن الزبير وعاد إليها، ومات في الطريق قبل أن يدخلها
  .1/35:األغاني. موضع: موضع، وبرام: يلبن/ 1
  .أسماء قبائل عربية: عك، ولخم، وخزام/ 3
  .) أطم ( مادة : اللسان. الدور المسطحة السقوف: األطام/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  .35-1/34: األغانياألصفهاني، ) 1(
  : وروايته/ 2/ 1: ، ذكر البيتين257:  نسب قريش -
 .) أو غيرته بعدي المعصرات واأليام/ (2

  .وبالرواية نفسها) 6-1: (، ذكر األبيات)237: ( قرشي  حماسة ال-
=======================  



)4(  
  :وقال في حنينه إلى المدينة بعد طرد عبد اهللا بن الزبير له

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

  أالَ ليتَ ِشعِري هل تَغَيـر بعـدنا     
     ـواِمرالِط عَل البوح روْل َأدوه  

ِلهـا        َأِحنإلى تلـك الـِبالِد وَأه   
  ِبالد ِبها َأهِلي ولَهـِوي ومولـِدي     

   نَحو الِحجـاِز غَمامـةٌ     إذا برقَت 
  وما إن خَرجنا رغْبةً عن بالِدنـا      
  لعلَّ قُريـشاً أن تَثُـوب حلُومهـا     

 

      ِدي القَـِرائنهكع لَّى، أمصالم ِقيعب  
  سـاِكن كَما كُن، ْأم هـل بالمِدينَـة        

       الِسِل راِهـنفـي الـس كَأِني أِسير  
     د فيها اَألياِمنعالس تْ ِلي طُيوررج  
      تَيـاِمنقُهـا المرقَ ِمِني بعا الشَود  
  ــاِئن ــدر اهللا ك ــا قَ ــه م   ولكَّن

     اداِت ِمنْها المـواِطنبالس رم1(فتع(  
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
بن الوليد بن أبي معيط كثير شعر الحنين إلى مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذ      كان عمرو   

أخرج منها مكرهاً من قبل عبد اهللا بن الزبير، وقال الشعر أمالً في عودته إلى المدينة، ويروى أن عبد                   
ريق قبـل أن يـصل   اهللا بن الزبير قد حن عليه، وأجاز له العودة إلى المدينة، فعاد إليها ومات في الط             

  .1/38:األغاني. إليها
  .5/144:ياقوت. موضع الصالة ، وهنا موضع في عقيق المدينة: المصلى/ 1
  .) دار ( مادة : اللسان. جمع دار وتجمع على دور: أدور/ 2

  :التوثيق واختالف الروايات 
  134-2/133: الحماسة البصرية  ) 1( 
  :، وروايته1/39: في) 3/6(وذكر ) 1/2/5/6( ذكر األبيات 1/38: األغاني -
  ....) جبوب المصلى / ( 1
  .) من الحي أم هل بالمدينة ساكن/ (2
  .) أحن إلى تلك الوجوه صبابةً/ (3
  .) سحابةٌ/ (5
  .) تركنها رغبةً عن بالدها فلم أ/ 6
  .) وما أخرجنا رغبة عن بالدنا   (6/39:  ورواه األغاني -
  :  وروايته1/3/4/6بيات ، ذكر األ62: معجم الشعراء -



  .)جبوب المصلى/ (1
  .) تلك البالد صبابة/ (3
  .)وما خرجنا/ (6
  : وروايته 6 / 5 / 2 / 1 ، ذكر األبيات 159:  من اسمه عمرو من الشعراء -
  .جنوب المصلى أو كعهدي / 1
  .سحابة / 2

______________________________  

-67-  
  )*(عمرو بن يزيد النهدي

)1(  

   :رثي مصعباًي

  ] الطويل [
1/  
2/  

 

  مات مصعب  ألم تَر أن الجود إذْ    
ــاً أو ــا ُأناس ــافَهبنَ ــا دنُوبن   بقَتن

 

ـ عى األمانَةَ ذ  ردفنَّاه واست     بي
     ـةٌ وذُنُـوببو1(أما لثقيٍف ح(  

 

_____________________________  
:  عطاء من مصعب، أنساب األشراف    هو عمرو بن يزيد بن خالد النهدي، كان ممن ينالون ال           (*) 

  .238:   وذكره بهذا االسم معجم الشعراء.  من مظانقرأت، ولم أجد له أكثر من هذا القول فيما 7/17

  :ضوء على الشعر
كان مصعب بن الزبير يعطي أهل العراق في كل سنة عطاءين، في الشتاء عطاء، وفي الـصيف                 

  .7/17:  اِألشراف أنساب. و بن يزيد في ذلك شعرهعطاء، فأحبه الناس حباً شديداً، فقال عمر

  :التوثيق واختالف الروايات
  .7/17:  األشراف أنسابالبالذري،  ) 1( 

______________________________  



-68-  
  (*)عمير بن شُييم

)1(  
  )القطامي (

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/ 

  أتاني ِمن األسِد النّـذيرةُ بعـدما      
  فَعذْ بـه  " ابن الزبير "فقالوا عليك   

  وإني امرٌؤ في العوِد منّي صالبةٌ     
  فارسـا " المهلّـب "وما جعل اُهللا    

     ا صادراً فوسـيقُهرِب إمأخو الح  
  يجر الخناذيد الجياد على الوجـا     
  تعاد المراخي ضمرا في جنوبهـا     
  على كُلِّ محبوِك السراِة مقَلَّـصٍ     

 د نطاِلبيكُـن     يةَ لم ينا في قُضاع  
  يــوم لقينَــه" عبيــد اِهللا"تــركن 

 

   قــوال بـالِعراِق المجــاِلس تناشـد  
  بى اُهللا أن أخزى وعـز خنـاِبس       أ

       حـاِبس كـٍر وتغلـبلَي ببوفي ج  
  ولكــن أمثــاَل الهــذيِل الفــواِرس
 ــاِمس ــا وارداً فمغ ــٌل، وإم   جمي
      في ظلمائها مـا تـواِعس تُواِعس  

  نهو      عـاٍر والِبـس من الـشَطّي  
ــاِوس ــه المتك مــه لح ــب عن   تخب
ــاِدس ــوى وال المتك ــه األل   ليمعكَ

 )1(أرماِح تغلب هاِجس من النفس وفي

_____________________________  
القُطامي لقب غلب عليه، واسمه عمير بن شييم، وكان نصرانياً، ثم أسـلم ،  وهـو شـاعر                    (*) 

له ابن سالم من الطبقة الثانية من اإلسالميين، واعترف له بأنه فحل ولكنه أكـد               إسالمي مقل مجيد، جع   
: ، معجم الشعراء727/ 2: الشعر والشعراء. هـ130أن األخطل أكثر شهرة، وأثبت مكانة، توفي سنه         

  .89-5/88:، أعالم الزركلي53-24/21:، األغاني2/535:  ، طبقات فحول الشعراء67

  :ضوء على الشعر
لى مصعب المهلب بن أبي صفرة الموصل والجزيرة ، بعث إلى بني تغلب وكانوا مروانية،                لما و 

أن تبايعوا أمير المؤمنين عبد اهللا بن الزبير ، وإال أتاكم جيش ينسيكم قيسا ويلحقكم بمـن قتلـتم مـنهم       
  .7/78:أنساب األشراف. وقتلوا منكم، فعزل قبل أن يحدث فيهم حدثا، ولذلك قال الشاعر األبيات

  .) شارح الديوان ( شديد : خنابس/ 2



، أعـالم   7/78:أنـساب األشـراف   . المهلب بن أبي صفرة والي العـراق لمـصعب        : المهلب/ 4
  .) شارح الديوان ( من بني تغلب : الهزيل . 7/315:الزركلي

  .مضيه : وسيقه. مادة غمس  : شجاع ، اللسان : مغامس/ 5
  .) شارح الديوان ( تطأ : وال، تواعسالمشرفات الط: الخناذيد من الخيل/ 6
  .) شارح الديوان ( التي تجري جريا سهال : مراضي الخيل. من العدو: تعادي/ 7
  .) شارح الديوان ( أراد من الغبار :  وهن من الشطي-
  .) الديوان ( متراكب : متكوس. أي ذهب: تخبب عنه لحمه. مدمج الخلق: محبوك السراة/ 8
  .العسر الشديد الحموضة : له ، األلوى أي ليمط: ليمعكه / 9
  .) شارح الديوان ( الشديد الغدر :  المتكاوس -

شارح الـديوان ،  قتلـه محـرز    : عبيد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما    : عبيد اهللا   /10
  . الحنفي يوم صفين 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .152-150:  ديوان القطامي القطامي، )2(
  -: وروايته للبيت األول 7/78: في أنساب األشراف) 1،2،4( يات  األب-
  .) تناشد قومي بالحجاز المجالس / ( 1
  : خمس وروايته بال نسبه : في اللسان، مادة) 5( والبيت -
  .) أخو الحرب ، إما صادرا فوشيقة      حميل ، وإما واردا فَمغاِمس ( 

______________________________  

-69-  
  )*(طَفان بن ُأنَيفغَ

)1(  
  :قال

  ] الرجز [
1/  
3/  
5/  
7/ 

ــرا ــصرنا اَألمي ــتَ ن ــفَ رأي   كي
ــرورا   ــالً ج ــه جحف ــود في   يق
  وصــارماً ذا هيئـــٍة مـــأثورا 
                        يرى قصوراً

  
  
  

 دونه

ــرا/2 ــد إذ ُأبي حِة الِمربرــص   ِب
  الخيَل والـصالِدم الـذكورا    /4
  فأصبح ابن مسمٍع محـصورا    /6

 )1(اودور



_____________________________  
  .لم أعثر له على ترجمة فيما قرأت من كتب  (*) 

  :ضوء على الشعر
ووجه عبـد   .... أقبل عبد الملك بن مروان  يريد الشام ، ومعه خالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد                   

ربعة وعشرين يوماً، فضجوا الملك عبيد اهللا بن زياد، ووجه مصعب زحر بن قيس الجعفي وقد اقتتلوا أ           
  85 / 1:انساب األشراف . في الحرب، ومشت السفراء بينهم

  .86-6/85: أنساب األشراف . ويصف الشاعر تلك المعركة، ويعرض بقائد لمصعب بن الزبير
هو مالك بن مسمع عسكر ضد مصعب وفقئت عينه فـي الحـرب، وهـرب منـه                 : ابن مسمع / 6

  .6/82: أنساب األشراف . الملك بعد مقتل مصعب، وأكرمه، ثم عاد إلى عبد )مصعب(

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/86: أنساب األشراف البالذري،  )  1( 

______________________________  

-70-  
  (*))األخطل ( غياث بن غوث 

)1(  
  :قال يمدح األمويين ويهجو الزبيريين

  ] البسيط  [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

     ـبحفَالر يالنلخُ ِمن عِت البأقْفَر  
  فََأصبحوا ال يـرى إالّ منـاِزلُهم      
  فَاُهللا لَم يرض عن آِل الزبير وال      
     م نَفَـرهأبا العاصي و عاِظموني  
  بيض مصاليتُ َأبناء الملوِك فَلَـن     

ـ     يمتُهمِإن يحلُموا عنك فَاألحالم ش
        ميـنَهب ذاكُـم لَـيس م ِعنـدكَأنَّه  
  كانوا مواِلي حـٍق يطلُبـون ِبـهِ       
  ِإن تَك ِللحقِّ أسـباب يمـد ِبهـا        

  بــشُع ــابور فَال ــاتُ فَالخ حلَِبيفَالم  
ــن ــأنَّهم ِم ــواكَ ــٍة ذَهب ــا ُأم    بقاي

  عن قَيِس عيالن إذ هم طالَما خَربوا      
       يٍش دونَهـا شَـذَبٍة ِمن قُرفي هام  
       بـرال عو جـمموا عما قَد دِركي  
  بالغَـض محمي ِمنهةَ يوتُ ساعالمو  
       بال نَـسبوا قُربـى ون حارم ينبو  
ــوا ــوا وال لَِغب ــا ملّ ــَأدركوه وم   فَ

ــيفَ ــسف ــِم اَألرســان وال   بب َأكُفِِّه



10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/ 

  هم سعوا ِباِبِن عفّان اِإلماِم وهـم      
  اِنبهـا ِم ج حرباً َأصاب بني العوا   

  حتّى تَناهت إلى ِمصٍر جماِجمهم    
ــ ــا م ــسألُهإذا َأتَيــتَ َأب   روان تَ

  تَرى ِإلَيِه ِرفـاقَ النـاِس سـاِبلَةً       
  يحتَِضرون ِسجاالً ِمـن فَواِضـِلهِ     
  والمطِعم الكوم ال ينفَك يعِقرهـا     
  كََأن حيرانَها فـي كُـلِّ منِزلَـةٍ       
  ال يبلُغُ الناس َأقصى واِدييـِه وال      

 

  بعد الِشماِس مروها ثُمـتَ احتَلَبـوا      
       طَـبالحو النـار ن َأكَلَتـهعداً ِلمب  
      نصوباً ِبها الخَـشَبم ردتَعدو ِبها الب  
     بـسالحو الجـود حاِضراه دتَهجو  
       بـصلى َأبواِبـِه عِمن كُلِّ َأوٍب ع  

  بـواِب منتَهـب   والخَير محتَضر األَ  
ــب اللَهــِت و   إذا تَالقــى ِرواقُ البي
      ةُ األوصـاِل تُـستَلَبدـرجقَتلى م  

    ـبهال يعطي وكَما ي وادعطي ج1(ي(  
 

_____________________________  
هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلب، أبو مالك شاعر، مـصقول        (*) 

 في عهد بني أمية، وأكثر من مدح ملوكهم، اتصل باألمويين وكان شاعرهم، مات نحـو            األلفاظ، اشتهر 
  . هـ90

  .5/123: أعالم الزركلي. 478/ 1:الشعر والشعراء. 332-8/280:  األغاني

  :ضوء على الشعر
هذه قصيدة من ضمن قصائد كثيرة ، مدح من خاللها الشاعر بني أمية عامة، وبشر بـن مـروان       

 يهجو آل الزبير،  ويعرض لحقّ األمويين في الخالفة، وسعيهم لألخذ بثأر عثمان رضي               خاصة، وفيها 
  .اهللا عنه
  .البلخ، والرحبة، والمحلبيات، أسماء مواضع، وهذا وقوف على األطالل ومقدمة تقليدية لقصيدته/ 1
  ).خَرب(دة ما: اللسان. اللص: سرقوا، وأكثر ما تستعمل في سرقة اإلبل، والخارب: خَربوا/ 3
  ).جد بني أمية(يفاخرون بجدهم : يعاظمون أبا العاصي/ 4
  ).لغب(مادة : اللسان. التعب واإلعياء: اللغَب: لَغبوا/ 8
  ).سبب(مادة : اللسان. األحبال: السبب/ 9

  .الخليفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه:  ابن عفان/ 10
  .هو بشر بن مروان، الممدوح: ابن مروان/ 13

  :لتوثيق واختالف الرواياتا
   ).113-111(ديوان األخطل األخطل، ) 1(
  . بالرواية نفسها13 ذكر البيت 2/500:  طبقات فحول الشعراء-



)2(  
  : بيتاً هذا مطلعها24وقال ذاكراً قتل مصعب بن الزبير في قصيدة تقع في 

  ] الطويل [
1/  

  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

      ب ـزيم أيتُ قُريشاً ِحـينينهـا ر  
  :إلى أن يقول
  هذا المسـطَ واِئـلٍ    أال أيوِعدي و  

  وغَمرةَ موٍت لَم تَكُِن ِلتَخوضـها     
  هم فَتَكـوا ِبالمـصعبيِن ِكلَيِهمـا      
  وناطوا ِمن الكَذّاِب كَفّاً صـغيرةً     
  وَأحموا ِبالداً لَـم تَكُـِن ِلتَحلَّهـا       
ــونَهم  ــذين يل ــاً والَّ   وذاد تَميم

 

  ضـغَاٍن وطعـن ُأمـورِ     تَباحثُ أَ  
  

  ألستَ تَرى زاري وِعز نَـصيري     
  ولَيس اخِتالسي وسـطُهم ِبيـسيرِ     
  وهم سيروا عـيالن شَـر مـسيرِ       
ــرِ   ــه ِبكَبي ــيِهم قَتلُ ــيس علَ   ولَ
  هـــواِزن إالّ عـــوذاً ِبـــأميِر

  )1(ِبها كُـلُّ ذَيـاِل اإلزاِر فَخـورِ       
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
قال األخطل هذه القصيدة في مدحه خالد بن يزيد بن معاوية ثم ما لبث أن تشمت بالقيسيين، ويفاخر          

  .63: الديوان. بقومه بني تغلب، ومذكراً بمقتل مصعب بن الزبير وولده عيسى
  ).ضغَن(مادة : اللسان. النقاش الذي أدى إلى الحقد واالنشقاق: تباحث األضغان/ 1

  ).حقَد(مادة : اللسان. الطعن، القدح والذم: األحقاد
  ).وعد(مادة : اللسان. من الوعيد، أي التهديد واإلنذار: الموعد/ 2

  ).زور(مادة : اللسان. كثرة العدد: الزار
  .مصعب بن الزبير، وابنه عيسى اللذان قتال بموقعة دير الجاثليق: المصعبان/ 4

  .لة قيس عيالنإشارة إلى قبي: عيالن
هو المختار الثقفي ويشير هنا إلى بعث رأس مصعب إلى مكة حيث نُصب، وسـمرت               : الكذّاب/ 5

  .يداه في دار اإلمارة بالكوفة
  .من قيس عيالن: هوازن/ 6

  ).عوذ(مادة : اللسان. جمع عائذ، وهو الذي يلوذ بالشيء ويلجأ إليه: عوذ
7 /مادة : ناللسا. من الذود أي الحماية: ذاد)ذود.(  

  .كناية عن التكبر والتباهي، ثوبه طويل الذيل: ذيال اإلزار



  :التوثيق واختالف الروايات
  .66-65: ديوان األخطل) 1(

______________________________  

-71-  
  )1(فضالة بن شريك

)1(   
  :قال يهجو عبد اهللا بن الزبير بعد أن وفد عليه

  ] الوافر  [
 1/  

2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

7/  
8/  
9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/ 

  أقـوُل لِغـلْمـتي شُـدوا ِركَـابي   
  فـمـالي حيـن َأقْـطَع ذاتَ ِعرقٍ    
  سـيبعـد بينَنـا نَـص المـطَايـا   
   ـٍد قـد أعـلمـتْـهـبـعوكـلُّ م  
  أرى الحـاجـاِت عنـد أبي خُبيبٍ    
  ِمن األعيـاِص أو ِمـن آل حـربٍ     

  وتُ إليـِه أن نَقبـت قلوِصـي       شك
ــاً   ــروم ملك ــٍة وي ــِضن بناقَ ي  
ــا    ــتَ لم ــارةً فَبِخل ــت إم   وِلي
ــدلُوكُمٍ    ــةُ أب ــتْ ُأمي ِليــإن و   ف
ــإني    ــى ف ــم ِبمن ــم َألقَه   ِإذا لَ
ــا  ــص المطاي ــم نَ ــيدنيني لَه س  
ــه    ــد َأعلَمت ــٍد ق بعم ــر ظَهو  
  رعين الحمض حمض خُنَاِصـراتٍ    

ــن ــود فَه ــداِن قُ ــع األب    خَواِض
ــا   ــاِن منه ــع الِغرب ــأن مواِق   ك

 

 
  أجـاِوز بـطْن مـكّـة في سـواد    

   ابـِن الكـاِهليـِة مـن معـادِ    ىإل
  وتَـعـِلـيـقُ اَألداوى والـمـزادِ  
  مـنَـاِسـمـهـن طـالِع النِّـجادِ  
  نَـِكـدن وال ُأمـيـة بـالـبـالدِ   

  ـرِة الفَـرس الجــوادِ  َأغـر كـغُ 
ــصفاد  ــشدوِد ال ــواب م ج دــر   ف
ــسداد    ــر ال ــم غي ــال ذِلك   مح
  وليـــتَهم ِبملـــٍك مـــستَفاد  
  بكـــل ســـميدٍع واري الِزنـــاِد
ــؤادي   ــه فُ ــشُّ ل هــٍت ال ي   ببي
ــقُ األدواى والمــــزاد   وتعليــ
ــاد  ــالّع النَّجـ ــمهن طَـ   منَاِسـ
  وما ِبالِعرِق ِمـن سـبل الغَـوادي       

ــَأن ــاد ك ع ــور ــهن قب    رؤوس
ــاد  ــى ِعم ــين عل ــاراتٌ بِن   )2(من



  
  هو فضالة بن شريك بن سليمان بن خويلد األسدي، شـاعر مـن أهـل      -:فضالة بن شريك    (*) 

الكوفة، أدرك الجاهلية واشتهر في اإلسالم،  شعره حجة عند اللغويين، كان يهجو عبد اهللا بن الزبيـر،             
معجـم  . هــ   64يد بن معاوية، وإن صح أنها له، فتكون وفاتـه بعـد             وتنسب إليه أبيات في رثاء يز     

  .5/146: ، أعالم الزركلي12/89: ، األغاني65: ، الموشح للمرزباني158: الشعراء

  -:ضوء على الشعر 
هذا الشعر اختلف في نسبته كثيراً، فقيل هو للشاعر المذكور، وقيل البنه عبد اهللا بن فضالة، وقيل                 

زبير األسدي، وقد اعتمدت تثبيت الشعر لفضالة  برواية األغاني،  ألنـه أورد األبيـات                لعبد اهللا بن ال   
  .12/89: األغاني. كاملة على خالف غيره من المصادر 

  .أي في الليل : في سواد / 1
: ياقوت الحموي ، معجـم البلـدان      ( مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة،         : ذات عرق / 2

أي عبد اهللا بن الزبير، والكاهلية هي زهراء بنت خثراء ، امرأة من بني كاهل               : لية، ابن الكاه  )4/107
، وفي رواية البالذري هي زهره بنت عمرو بنت حضر أم خويلد بن العوام، ) 1/19:األغاني(ابن أسد، 

  ).3/284: أنساب األشراف(
 .استخراج أقصى ما عندها من السير : نص المطايا/ 3

  .وة وهي وعاء الماءجمع أدا: األداوي
  .الطريق المذلل : المعبد / 4

  . أثَّرت فيه بَأخف منها -:أعلمته مناسمهن 
  .جمع نجد، وهو ما غلظ من األرض وارتفع: النجاد

أبو خبيب، وأبو بكر، وأبو عبـد       :  كنية ابن الزبير، وكان البن الزبير ثالث كنى          -:أبو خبيب   / 5
  .1/24: الحلة السيراء. 4/42 و 2/373:الخزانة للبغدادي . بالرحمن، وكان إذا هجي كني بأبي خبي

الحسن، األبيض من كل شيء، والمقصود به سميدع اآلتي ذكره في البيت العاشر مـن               : األغر/ 6
  . نفس القصيدة

  . ما يوثق به األسد من قد أو قيد : الصفاد . نقب البعير ، إذا حفي ورقت أخفافه : نقبت / 7
  الرجل الواري الزناد ، الذي إذا رام أمرا أنجح فيه وأدرك ما طلب .  السيد الكريم :السميدع / 10
  .أوالد أميه بن عبد شمس من قريش : األعياص / 11
  .    السامي لمعالي األمور : طالع النجاد / 14
  . 2/390:   معجم البلدان : بليدة من أعمال حلب : خناصرة / 15
: اللـسان . طرف الوركين األسفلين اللذين يليان أعالي الفخدين      : عير  الغرابان من الفرس والب   / 17

  .645) غرب(مادة 



  :التوثيق واختالف الروايات
  . 17-7 من 12/96: ، واألغاني6-1 من 12/90: األغانياألصفهاني، ) 1(
  عر غير الرواية الكاملة الموثوقة عند الش) 6-1(  لعبد اهللا بن فضالة 19-1/18غاني ص في األ/ 1
  ....) ومالي (  نسبه لعبد اهللا بن فضالة وأورد البيت فقط وروايته 158: معجم الشعراء -
 .)ومالي : (  ذكر البيت الثاني لفضالة وروايته65:  الموشح للمرزباني-

  : وروايته 1/2/3/5/10/11 ذكر األبيات 353/ 6:  في أنساب األشراف -
  .... ) أفارق بطن ... دنوا ركابي أ/ ( 2
  .) حث المطايا / ( 3

  .)وكيف بأن يسوس األمرمنهم      أغر مقابل واِري الزناد /  ( 10
  : دون البيت الرابع  ثم البيت العاشر وروايته6-1 ذكر األبيات من 14: نقائض جرير واألخطل-

  .... ).     بكل سميدع فلو كان أثمية قَومتها/ (10
 النسبة فيه لعبد اهللا     104/ 29 : دمشق ، وتاريخ    2/206 :  في زهر األداب   1/2/5/6 واألبيات   -

  . لفضالة بن شريك 4/495: بن الزبير األسدى ، ونفس األبيات في نهج البالغة ا
: لعبد اهللا بن الزبير األسدي ، والحماسة البصرية 104/ 3: في شرح المفصل / 1/2/6 واألبيات -

  . لفضالة بن شريك 2/300-301
  . لفضالة بن شريك 4/493:  في نهج البالغة 1،6:  والبيتان -
  . لعبد اهللا بن فضالة 1/113:  في مجمع األمثال 1،2:  والبيتان -
  . لفضالة بن شريك2/341:  في التذكرة الحمدونية 7،8:  والبيتان -
 لعبد اهللا بن الزبير األسـدي ، والمقتـضب    2/102: في شرح المفصل البن يعيش      / 5: والبيت  -
، وشـرح شـذور    لعبد اهللا بن الزبير األسـدي  2/309:  دون نسبة ، وكتاب سيبويه   4/362 : للمبرد

 3/177:  دون نسبة ، ونثر الـدر لآلبـي  1/239:  دون نسبة ، واألمالي البن الشجري 279: الذهب  
:  وفـي أمـالي ابـن الـشجري    . دون نسبة 1/145: دون نسبة ، وعجز البيت فقط في همع الهوامع     

1/365.  
  :أما الروايات فهي 

، والبيت ) دنوا ركابي أفارق وقلت لصحبتي أ: ( دمشق وخزانة األدب في زهر اآلداب وتاريخ / 1
  .)ومالي : ( الثاني 
  .)بعدن وال أمية  : ( دمشقتاريخ / 5
  .) محال ذاكم : ( في التذكرة الحمدونية والوافي بالوفيات وخزانة األدب / 8

  ) .ال يهش بجو :  خزانة األدب 12
=========================  



) 2(  
  :وقال في بيعة عبد اهللا بن الزبير 

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/ 

  دعـا ابن مـطيٍع ِللـِبياِع فجـُئـته    
  فَـقَرب لي خَشْـناء لما لـمسـتُها    
  معـودةً حـمـل الهـراوي لقَوِمها   

     ـسهاِمن الشَّـثنات الكُرم أنكرتُ لَم  
  ولـم يسـِم إذ بـايعته من خَلِْيفََتـي      
  متى تلق َأهل الشَاِم في الخيِل تَلْقَنـي       
  مـمـر كبـنـيان الِعباِدي مخْطَفٍ   

 

  إلى بيـعٍة قَـلبي بها غير عـارفِ      
  ِبكَـفِّي لم تُشْـِبه َأكُـفَّ الخَـالِئفِ    
  فَـروراً إذا مـا كـان يوم التَّسايفِ     

   البيض السياِط اللطائفِ   وليسـت من 
  ولـم يشـترط إال اشتراط المجاِزفِ  
  على مقْـرٍب ال يزدهى بالمجـاِذفِ    
  ِمن الضـاريـاِت بالدماِء الخواِطفِ   

 
_____________________________  

  : ضوء على الشعر 
 بن عبيد، الكوفـة، فطـرده   كان عبد اهللا بن الزبير قد ولى عبد اهللا بن مطيع بن األسود  بن نضلة            

عنها المختار بن أبي عبيد حين ظهر، وكان ابن مطيع قد دعا الناس إلى بيعة ابن الزبير، ولـم يـسمه     
: ، وأنساب األشراف    12/93: األغاني. وقال بايعوا األمير، فكان ممن بايعه فضالة بن شريك األسدي         

  .9-21/7: نهاية األرب في فنون األدب. 6/383
  .الضرب بالسيوف : تسايف ال/ 3
  .ال يستخف : ال يزدهى / 6

  : التوثيق واختالف الروايات 
  .94-12/93: األغاني األصفهاني، ) 1(
  -:   وروايته 1/2/3/4/5 ذكر على الترتيب 6/383:  أنساب األشراف-

 .فأخرج لي خشناء حيث لمستها          من الخُشن ليست في أكف الخالئف / 2       

 .) الكـزم أنـكـرت مسـهـا           وليست من البيض السباط اللطائف (/3  

  ) .معاودة ضرب الهرواي / (4  
  -:  وروايته 1/2   ذكر 349 :صان والعرجان رالب -
  .)ليست من أكف .... فناولني / 2  
   : وروايته3/15 و 1/94: البيان والتبين  -
  .قلبي لها غير آلف/ ....1



  .ليست من أكف الخالئف .......  خشناء فناولني/ 2
   : وروايته1/2خبار ذكر برار ونصوص األ ربيع األ-
  .) غير آلف / ( 1  
 .) ليست من أكف ............  فأبرز لي / ( 2  

 : وروايته1/2/3 ذكر األبيات 265: معجم الشعراء  -

 ....)فناولِني خشناء حين لمستها بكفي ليست / ( 1  

  .) وليس أخوها بالشجاع المسايف/ (..... 3  
  : وروايته2،1 ذكر البيتين 3/93: مروج الذهب -
  .قلبي لها غير آلف/ 1
  .بكفي ليست من أكف الخالئف/ 2

______________________________  

-72-  
  (*)فالن بن همام

)1(  

  ] البسيط [
1/  
2/ 

 يا ابن الز   لواتَ قَ صبةًبير أتهوى ع  
  احيةًضحوا بعثمان يوم النحر ض    

 

         ـا تُنـزع الـشَّكَكظلماً أبـاك ولم  
  )1(التي انتهكوا  العظمى الحرمة ما أعظم 

 
_____________________________  

فالن بـن همـام مـن قـوم         : وقام رجل يقال له   : ذكره الكامل في اللغة واألدب عنه قوله       ما   (*)
  .3/100: الفرزدق

  :ضوء على الشعر
 بن الزبير وبين أهل الشام بعد إذ كان حصين بن نميـر قـد               كان سبب وضع الحرب بين عبد اهللا      

وأنه أتاهم موت يزيد بن معاوية فتوادع الناس، وقد كان أهل الشام ضـجروا مـن      . حصر ابن الزبير    
ثم قال عبد اهللا بن الزبير تعقيباً       : المقام على ابن الزبير، وخفت الخوارج في قتالهم، فقال الشاعر قوله          

  .3/99: الكامل في اللغة واألدب. عتني الترك والديلم على قتال أهل الشام لشايعتهالو شاي: على قوله
  .3/99: الكامل في اللغة واألدب. جمع شكة وهي السالح: الشَّكَك/ 1



  :التوثيق واختالف الروايات
  .3/100: الكامل في اللغة واألدبالمبرد، ) 1(
  .فسها ذكر البيتين بالرواية ن4/395:  أنساب األشراف-

______________________________  

-73-  
  (*)قيس بن عبد اهللا الجعدي

)1(   
  "النابغة الجعدي"

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  حكَيتَ لنا الـصديقَ حـين وِليتَنَـا       
  في العدل فاستَووا   الناس بين وسويتَ

  أتاك أبو لَيلَى يـشُقُّ بـه الـدجى        
ـ       منـه جانبـاً ذَع فَعتْ بـه  ِلتَرذَع  

 

  معثمان والفاروقَ فارتـاح معـد     و 
       ظِْلـمالليـل م صباحاً حاِلـك فعاد  
       ـثَمثَمالفَـالِة ع ابـوجى الليل جد  

  )1(صروفُ الليالي والزمان المصمم   
 

_____________________________  
ى، شاعر، صـحابي، مـن      هو قيس بن عبد اهللا بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري، أبو ليل            (*) 

المعمرين، وفد على النبي صلى اهللا عليه وسلم وأسلم، وأدرك صفين، وقاتل مع علي، سيره معاوية إلى    
  .هـ50أصبهان مع أحد والتها، جاوز المائة من عمره، مات نحو 

  .5/207ج: أعالم الزركلي . 1/123ج: طبقات فحول الشعراء 

  :ضوء على الشعر
جعدة، فدخل على ابن الزبير المسجد الحرام وأنشده األبيات، فقال لـه ابـن       أفحمت سنة نابغة بني     

، وأخـذ   .....هون عليك أبا ليلى، فإن الشعر أهون وسائلك عندنا، أما صفوة مالنا فآلل الزبير             : الزبير
  .5/32: األغاني. بيده إلى دار الِنعم فأعطاه، حتى امتألت كيسه ورحله

  .عالك مع من سبقكأي تساوت أف: حكيت لنا/ 1
  .عثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما: عثمان والفاروق

  .لقب الشاعر: أبو ليلى/ 2



  :التوثيق واختالف الروايات
  .3/205: الكامل في اللغة واألدب المبرد، ) 1(
  :ذكر األبيات وروايته. 1/340:  العقد الفريد -
  ).لما وليتنا/ (1  
  ).حالك اللون. ...في الحق / (2  
  )يجوب به/ (3  
  : وروايته1/3/4 ذكر األبيات 5/32:  األغاني -
  )لما وليتنا/ (1  
  )يجوب به/ (2  
  ).لتحيد منه جانباً زعزعت/ (4       
  . برواية العقد الفريد1/26ق:  مجالس ثعلب-
  : ذكر األبيات وروايته8/268: البداية والنهاية-
  .وعثمان وفارووق/ 1
  مادة غشم:شديد الفتك، اللسان : م ، ومعناها غشمش/ 3
  : وروايته 4-1 ذكر األبيات 190 / 28 : دمشقتاريخ     _ 
  ) .لما وليتنا  /  ( 1
  .)اللون أسحم ........في الحق فاستوى  / ( 2
  ) .يجوب به  / ( 3
  ) .لتجبر منه جانبا  / ( 4

______________________________  

-74-  
  (*)رحمنكثير بن عبد ال

  "كثير عزة"
)1(  

  :قال مهدداً عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
ــوائِم   لك الويُل ِمن عيني خُبيٍب وثاِبـتٍ        /1 ــداِء الت   وحمــزةَ أشــباِه الِح



2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/ 

  تُخَبــر مــن القَيــتَ أنّــك عاِئــذٌ
  الخَيِف ِمن ِمنى  ومن ير هذا الشَيخَ بِ    

ـهِ     وِصيعم صطفى وابنالم النبي   
   ال ي ِبـضاللةٍ    أبى فهو ـدىشري ه  

 ــه ــو ِكتاب ــِد اِهللا نتل ــن ِبحم   ونح
      الـروِع سـاكن آمن يثُ الحمامِبح  

ــد ــا ورقُ ال ــِهفم ــاٍق ألهل   نيا ِبب
 نعزها       فال تَجعـدب ٍة إنِمـن ِشـد   

 

  بل العائذُ المظلوم في ِسجِن عـاِرمِ      
ـ       ه غيـر ظـاِلمِ    ِمن الناِس يعلَم أنَّ

  وفَكاك أغـالٍل وقاضـي مغـارمِ      
ــمِ  ــةَ الئ ــي اهللا لوم ــي ف   وال يتق
  حلوالً ِبهذا الخَيِف خَيِف المحـارمِ     
  وحيثُ العدو كالـصديِق المـساِلمِ      
ــضربِة الزِم ــوى ِب ــدة البل   وال ِش

  )1(فَواِرج تلوي بالخُطوِب العظـاِئمِ    
 

_____________________________  
هو كثير بن عبد الرحمن بن األسود بن عامر الخزاعي، أبو صخر، شاعر متيم، مـن أهـل                  ) (*

فـاختص بـه    . فازدرى منظره، ولما عرف أدبه رفع مجلسه      . المدينة، وفد على عبد الملك بن مروان      
  .هـ105بعض المؤرخين من يذكر أنه من غالة الشيعة، توفي نحو . وببني مروان
:  ،  أعالم الزركلي    216: معجم الشعراء . 2/540: قات فحول الشعراء  طب  . 50-9/5ج: األغاني

5/219.  

  :ضوء على الشعر
لما قام عبد اهللا بن الزبير مطالباً بالخالفة لنفسه، سمى نفسه العائذ وحبس محمد بن الحنفيـة فـي                   

ـ  . فقال كثير الشعر  . لتبايعني أو ألحرقنكم  : خمسة عشر رجالً من بني هاشم وقال       : ر عـزة  ديوان كثي
224.  

جمـع  : خبيب وثابت وحمزة أبناء عبد اهللا بن الزبير وخبيب أكبر أبنائه وبه كان يكنى الحـداء               / 1
  ).حدأ(مادة : اللسان. حدأة وهي من الجوارح

  .السجن الذي حبس به ابن الحنفية: عارم . ويريد عبد اهللا بن الزبير: محتٍَم بالبيت: عائذ/ 2
  .مه محمد إشارة إلى محمد بن الحنفيةأي أن اس: وصي النبي/ 4
  .يعني الحرم ومناسكه: خيف المحارم/ 6
  .أي في مكة: بحيث الحمام/ 7
  .رونقها وزهرتها: ورق الدنيا/ 8

  .أي ثابت: ضربة الزم

  :التوثيق واختالف الروايات
  .225-224: ديوان كثير عزةكثير عزة، ) 1(
  :ول والتاسع وروايتهذكر سبعة أبيات وأسقط األ. 19/22ج:  األغاني-



  ).سِمي النبي/ (4  
  ).فما فَرح الدنيا/ (8  
  .ذكر األول والرابع بالرواية نفسها) حدا، وصي(مادة :  اللسان -
  .ذكر البيتين األول والثامن بالرواية نفسها) حدأ، لَزب(مادة :  تاج العروس -
  ) سمي: ( نفسها  والرابع  ذكر البيت الثاني بالرواية5/161ج:  العقد الفريد -
  . ذكر البيتين الثاني والرابع بالرواية نفسها3/42:  الكامل في اللغة واألدب -
  :، وروايته4،3،2 ذكر األبيات 3/85:  مروج الذهب-
  .....سمي نبي اهللا وابن وصيه    /  4
  : وروايته 2/3/4 ذكر األبيات 375/ 2:  أعالم الزركلي بالحروب الواقعة في صدر اإلسالم -
  .)ومن يلق / ( 3
4 ) / النبي سمي(.  

=========================  
) 2(  

  :وقال يمدح عبد الملك، ويحثه على قتال مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  

ودونَــه المــؤمنين ســيأتي أميــر  
  قَــصيدٍةجــاوب أصــدائي بكُــلِّ تَ

ــ ــم ُأفخِِّ إنَّه ــروان ــا آَل م   م فيه
       مـاٍس خَـواِدربـواٍد ذي ح ُأسود  
  إذا طلبوا أعلى المكـارِم أدركـوا      
  لَقَد جهد األعـداء فَوتَـك جهـدهم       
  فما وجدوا فيك ابن مروان سـقطَة      
  ولكن بلَوا في الجد ِمنـك ضـريبةً       
مــلَمتَه ــا أس ــاوزوا معروفه   إذا ج

  أراد الغَزو لَم تَـثِن عزمـه      إذا ما   
         عاقَـه فَلَما لَـم تَـر النَهـي نَهته  
  ولَم يثِنـِه ِعنـد الـصبابِة نهيهـا        
ــتٌ   ولِكــن مــضى ذو ِمــرة متَثَِب

  جماهير ِحسمى قورهـا وحزونُهـا      
   ِلمـن ال يهينُهـا     ِمن الشعِر مهداةٍ  

   عبد شَمٍس حـصونُها    إذا عم خوفٌ  
  حواٍن على األشباِل محمى عرينهـا     
  ِبما أدركَت أحساب قَـوٍم ودينهـا       
  وضافَتك أبكار الخُطوِب وعونُهـا    

  ِزٍق تَـستَكينُها  وال جهلَة فـي مـأ     
  بعيــداً ثَراهــا مــسمِهراً وجينُهــا
  إلى غَمرٍة ال ينظُر العـوم نونُهـا       
  حصان علَيهـا نظـم دٍر يزينُهـا       
  بكَت فَبكى ممـا شَـجاها قطينُهـا       
  غداةَ اسـتَهلَّت ِبالـدموِع شـؤونُها      
ــستَبينُها  ــٍح ي ــٍق واض نَِّة حــس   ِل



14/  
15/  
16/  
17/ 

  َأشَم عميم فـي العمامـِة أظهـرت       
ــٍد إذا قيــَل إنَّمــا   وِصــدقَ مواعي
  وهم يضِربون الصفَّ حتى يثبتـوا     

 حتـى تَقَلَّبـتْ     فتى أخْلَص ربالح تْه  
 

ــ  ــسٍم يعينُه ــالد ِج ــه أج   اِحزامتُ
  يصدقُ موعـود المغيـِب يقينُهـا      
  وهم يرِجعون الخَيَل جمـاً قُرونُهـا    

  )1(ِبضرٍب قُيونُها  عضباً كما أخلَصتْ 
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
لما أراد عبد الملك بن مروان الخروج إلى مصعب بن الزبير الذت به عاتكة بنت يزيد بن معاوية                  

يا أمير المؤمنين، ال تخرج السنة لحرب مصعب، فإن آل الزبيـر ذكـروا              : م ابنه يزيد، وقالت   وهي أ 
يعني "قاتل اهللا ابن ابي جمعة      : خروجك وابعث إليه الجيوش، وبكت وبكى جواريها معها، وجلس وقال         

  .29-9/28: األغاني . وذكر الشعر، وكان كثير قد خرج معه" كثير
  .أرض بين أيلة، وجانب التيه: ِحسمى ). جمهر(مادة : اللسان. ثير المتراكمالرمل الك: الجمهور/ 1

  ).حزن(مادة : اللسان . األرض الغليظة: الحزون 
  ).ضرب(مادة : اللسان . الطبيعة، بعيداً عن ثراها: ضريبة / 8

خَـدمها  : اقطينه. إشارة إلى عاتكة أم يزيد المتعلقة بمناسبة القصيدة       . المرأة العفيفة : الحصان/ 10
  .وأتباعها إشارة إلى بكاء الخدم معها

  .إحكام الرأي: المرة/ 13
  ).عمم(مادة : اللسان. الطويل من الرجال: العميم/ 14
  .أي مقتول فرسانها: جماً قرونها/  16
  ).قَين(مادة : اللسان. صانعوا السيوف: القيون/ 17

  :التوثيق واختالف الروايات
  .243-241:  عزةديوان كثير) 1(
  : وروايته10/11:  ذكر البيتين9/29:  األغاني-
  ).عليها ِعقد در...... لم تثن همه / 10  
  . وروايته تطابق رواية الديوان6/7/10/11/13: ذكر األبيات. 203-1/202:  الحماسة المغربية-
  .بالرواية نفسها) 13-10(ذكر األبيات . 1/13:  األمالي للقالي-

______________________________  



-75-  
  (*)محمد بن عثمان بن عنبسة

)1(  
  :قال معاتباً عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  

 

ــأي  ــةٍ ب ــِة نعم ــالٍء أو بأي   ب
   كالسالك الليِل مظلمـاً    وكنتُ إذن 

  كبــائع ذَوٍد موطنــات صــحائح
 

  ي العواِم دون بني حـرب     أحب بن  
ـ   وتاِرِك نحـب   معروٍف مذاِهب ه  

  الِب مبعاريِة األصـ  ٍةنَّتَس ج 1(ِبر(  
 

_____________________________  
هو محمد بن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان بن حرب، أم أبيه عثمان بنت الزبير بن العوام،                   (*) 

  .وكان هواه، وهوى أبيه مع عبد اهللا بن الزبير ، تردد على بني أمية فجفاه ابن الزبير فقال الشعر
  .311: معجم الشعراء

  :التوثيق واختالف الروايات
  . 311: معجم الشعراء المرزباني، ) 1(

______________________________  

-76-  
  )*(مرة بن ِمحكان

)1(  
  :قال

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  

  بني أسـٍد إن تَقْتُلـوني تُحـاربوا       
  بني أسٍد هْل ِعنْدكُم ِمـن هـوادةٍ       

  داشٌ فـي األِزقَّـِة آِمنـاً      أيمشي خِ 

  تَميماً إذا الحرب العوان اشْـمعلَتِ      
  فَتْعفوا وإن كانتْ ِبي النَعُل زلَّـت      
  وقد نَِهلَتْ ِمنّي الِرمـاح وعلَّـتِ      



   وإن كانـت إلـي حبيبـة       ولستُ /4
 

  )1(نيا إذا مـا تولَّـت      على الد  بباٍك
 

_____________________________  
بن محكان، شاعر مقل، كان سيد بني ربيع، بينه وبين الفرزدق مهاجاة، شهد وقعـة               هو مرة    (*) 

الجفرة بين جيشي عبد الملك بن مروان، ومصعب بن الزبير، قتله صاحب شرطة مصعب بن الزبيـر                 
  . 265: معجـم الـشعراء     . 690/ 2:الـشعر والـشعراء     . 327-22/322ج: األغاني  . هـ70نحو  

  .207-7/206: أعالم الزركلي 

  :ضوء على الشعر
كان مرة بن محكان مقاتالً مع جيش عبد الملك بن مروان ضد مصعب في وقعة الجفرة، وهرب مع   
خالد بن عبد اهللا بن أسيد، وقد بعث مصعب ِخداش بن يزيد في طلب من هرب مـن أصـحاب خالـد                  

  .6/88: أنساب األشراف. فأدرك مرة بن محكان وقال الشعر
. و خداش بن يزيد من بني أسيد الذي أرسله مصعب في طلب مرة يمثل أمام مصعب         ه: خداش/ 3

  .6/88ج: أنساب األشراف 

  :التوثيق واختالف الروايات
   4-2 األبيات244 / 21:  واألغاني 3-1  األبيات 88 /6: أنساب األشراف البالذري،  ) 1( 
    وأضاف رابعا وروايته3-1 ذكر 155/ 6:  تاريخ الطبري -
  )فتعفون / ( 2
  :والزيادة )  تمشي ِخداش في األسكة / ( 3

      فال تحسب األعداء إذ ِغبتُ عنهم     وُأوِريتُ معنا أن حرِبي كلَّت
  .بالرواية نفسها) 4و1( ذكر األبيات 7/298:  العقد الفريد-
  . نفسهابالرواية) 4و1(ذكر األبيات 1/193:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده-
  .الرواية نفسها) 1،4(، ذكر األبيات 1/263:  الكامل في اللغة واألدب-
  .الرواية نفسها) 1،4(ذكر األبيات 4/236: البغدادي – خزانة األدب -

وبنو تميم  :  ذكر الثاني ونسبه إلى السمهري بن بشر بن أقيش بن مالك ثم يقول             21/244: األغاني
  . 21/244ج. سعديتزعم أن البيت لمرة بن محكان ال

  ......)فتغفر إن كانت     بني أسٍد هل فيكم من هوادٍة(وروايته 
  .بالرواية نفسها) 4-1(ذكر األبيات . 7/216:  أعالم الزركلي -

=======================  



) 2(  
  :وقال في مصعب بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  أحاٍر تثبتْ فـي القـضاء فإنـه       
   فاحتفظ وإنك موقوف على الحكم   

  فإني ممـا أدرك األمـر بـاألنى    
 

  إذا ما إمام جار في الحكم أقْـصدا        
  ومهما تصبه اليوم تُدِرك به غـدا      

  )1(وأقطع في رأس األمير المهندا     
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
–الً من بني تميم     كان الحارث بن أبي ربيعة على البصرة أيام عبد اهللا بن الزبير، فخاصم إليه رج              

 فلما ولي مصعب البـصرة  -قال الشعر- رجالً، فلما أراد إمضاء الحكم عليه      -يقال له مرة بن محكان    
أما واهللا ألقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسي، وأمـر بـه               : دعاه، وأنشده األبيات، فقال   

  .22/324: األغاني . -ثم قتله-فحبس 
  .مصعب بن الزبير: األمير/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .22/324: األغاني األصفهاني، ) 1(

______________________________  
-77-  

  (*)المساور بن هند

)1(  
  :قال في حرب ابن الزبير

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/  
4/  

       تَقَفِّـرفمـا لـه م ى الشَّبابَأود  
  وَأرى الغَواِني بعـدما أوجهنَِنـي     

  سي صار وجهـاً كُلَّـه     ورأين رأ 
       هـلْبورأين شيخاً قـد تحنَّـى ص  

 ــرغبالم تُ َأتْرابــي فــأينفَقــدو  
      رـوشَـيخٌ َأع تَ قُلْنرضن ثمَأع  

ــس ــةٌ مــا وتُ وِلحي ــاي   عرإال قَفَ
       ثُـرعفَي ِكـبأو ي سمشي فَـيقْعي  



5/  
6/  
7/ 

  لما رأيتُ النـاس هـروا ِفتْنَـةً       
  وتـشعبوا شُــعباً فكــلُّ جزيــرة 
  ولَتعلَمن ذُبيان إن هي أعرضـتْ     

 

ــاء توقــد نارهــا وتُــستَعر   عمي
ــر ــر المــؤمنين وِمنب   فيهــا أمي

       األكبـر 1(َأنَّا لنا الـشَّيخُ األغـر(  
 

_____________________________  
هو مساور بن هند بن قيش بن زهير العبسي، شاعر معمر، عاش إلى أيـام الحجـاج وكـان          (*) 
  .هـ75مات نحو . له شعر في الهجاءأعور، 

  .7/214ج: أعالم الزركلي . 355/ 1:الشعر والشعراء . 1/283ج: معاهد التنصيص 

  :ضوء على الشعر
الشعر في شرح ديوان الحماسة وهو بال مناسبة، ويبدو أن الشاعر يتحسر على شبابه وما سيالقيه                 

زبير وما جرته على األمة من فُرقة وتشرذم كمـا  ثم يعرض بحرب ابن ال  . في األيام المقبلة من أحداث    
  .يعتقد 
  .458: شارح الديوان . أقراني ونظرائي: أترابي/ 1
  .458: شارح الديوان . جمع غانية، وهي التي تستغني بزوجها عن الرجال: الغواني/ 2

  .458: شارح الديوان . من الوجاهة والمنزلة: أوجهنني
  .459: شارح الديوان. عدم في رأسه من شعرتحسر على ما : لحية ما تضفر/ 3
  .460: شارح الديوان. يعني بهذا فتنة عبد اهللا بن الزبير وعبد الملك بن مروان/ 5
  .عنى بذلك عبد اهللا بن الزبير ونظراءه ممن كان يطلب الخالفة في أيام عبد الملك بن مروان/ 6
ـ : عنى بـه زهيـر بـن جزعـة العبـسي، وقيـل            : الشيخ األكبر / 7 .                      و قـيس بـن زهيـر      ه

  .461: شارح الديوان 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .463-458: شرح ديوان الحماسة المرزوقي، ) 1(

______________________________  



-78-  
  (*)معاوية بن أبي سفيان

)1(  
  :قال يخاطب عبد اهللا بن الزبير ويتهدده

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

      الناِس إن كُفَّ عـنهم رأيتُ كرام  
  وال سيما إن كان عفـواً بقـدرةٍ       
  ولستَ بذي لـؤم فتُعـذَر بالـذي    
  ولكن غشَّا لستَ تعـرف غيـره      
  فما غشّ إال نفسه فـي ِفـصاله       
  وإني ألخشى أن أنالـك بالـذي      

 

  بحلٍم، رأوا فضالً لمن قـد تَحلَّمـا        
  فذلك أحـرى أن يجـلَّ ويعظمـا       

  ألومـا أتاه من األخالق مـا كـان        
  وقد غش قبل اليـوم إبلـيس آدمـا       
  فأصبح ملعوناً وقد كـان مكرمـا       

  )1(أذوت، فيخزي اهللا من كان أظلما     
 

_____________________________  
، القرشي األموي، مؤسس الدولة األموية فـي  ....هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية    (*) 

لى ابنه يزيد، وكانت بينه وبين خصومه مساجالت شـعرية  هـ، فعهد بها إ41الشام، استلم الخالفة سنة     
  .7/262ج: أعالم الزركلي. 193: تاريخ الخلفاء. هذه إحداها

  :ضوء على الشعر
الحسين بن علي، وعبد : أكثر ما كان يخشاه معاوية بن أبي سفيان على الخالفة من بعده، اثنان هما             

  .فقال له الشعر مهدداً. يقارع الخالفة، ويسعى لهااهللا بن الزبير، وقد قضي على األول وبقي الثاني 
  .206: شعر خلفاء بني أمية

  :التوثيق واختالف الروايات
  .206: شعر خلفاء بني أمية نوري القيسي، ) 1(
  . ذكر األبيات بالرواية نفسها1/154:  اإلمامة والسياسة -
  : وروايته1/2/3/6: ذكر األبيات. 1/26 : ء الحلة السيرا-
  ).أتيت من األخالق ما كان أألما(/ 3  
  ).بالتي كرهت/ (6  
  . بالرواية نفسها98: شعر الخلفاء في العصرين الراشدي واألموي-



-79-  
  (*)معن بن أوس المزني

)1(   
  :قال يهجو بخل عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

ــةً   ظَلِلنــا ِبمــستن الِريــاِح غُدي
  ِبمنَـِزلٍ   لدى ِابن الز يِر حاِبسينب  

  رمانا َأبو بكٍر وقَد طـال يومنـا       
  وقال اطعموا ِمنه ونَحـن ثالثـةٌ      
ــا  ــا فأمامن ــه ال تقرن ــت ل   فقل

  عـق ِبتَيـسك ِإنِّـه     وكُن آمناً وانْ  
 

  ِإلى َأن تَعالى اليوم في شَر محـضرِ        
  ِمن الخَيِر والمعروِف والرفِد مقفـرِ     

  فَـر اء الحجـاِزي َأع   بتيٍس من الـشَّ   
ــِر ــالَؤم مخَب ــساناً في ــبعون إن سو  

  ين عباس العال وابـن جعفـر   جفان أ 
 َأعنُز َأبـشِ      لَهلَيهـا وو عنـز1(ر   ي(  

 
____________________________  

سـالم،   بن نصر بن زياد المزني، شاعر فحل، من مخضرمي الجاهلية واإل    سوأعن بن   مهو   (*) 
 ةهل الجاهليأشعر أ: يامه، كان معاوية يفضله ويقولأواخر آ وكف بصره في    ة،لبصرلى الشام وا  إرحل  

وهو صاحب المية العجـم التـي       . وسأسالم ابنه كعب ومعه ابن      هل اإل أشعر  أبي سلمى، و  أزهير بن   
  -:ولها أ

  على أينا تعدو المنيه أول         وجل  وإنّي أليدرأ        لعمرك ما 
ـ 64مات في المدينه نحو       :ىل وفيه عمر إلى أيام ابن الزبير ، وسمط الآل      273 :شرح الشواهد .  ه

  5/190  :ملورغبه األ، 263-7/260:، وخزانة البغدادي 733

  ضوء على الشعر 
ذا كان إ على ابن الزبير فأنزله دار الضيفان فأقام يومه لم يطعم شيئا، حتى             مكة وسأ قدم معن بن    

 كلوا من هذا ، وهم نيف وسبعون رجال ، فغضب معن            -: هزيل فقال  الليل جاءه ابن الزبير بتيس هرم     
تى عبد اهللا بن جعفر، وحدثـه حديثـة،   أعطاه، ثم أوخرج من عنده، وأتى عبيد اهللا بن عباس ، فقراه و        

  . وقال الشعر يهجو ابن الزبير ويمدح ابنه جعفر وابن عباس ،اهأرضعطاه حتى أف
  .1/24: الحلة السيراء. ركنية عبد اهللا بن الزبي: أبو بكر/ 3

  .74-12/73 :غاني األ



  التوثيق واختالف الروايات
  74 - 73/ 12 : غانياألاألصفهاني، ) 1(
   -: ذكر األبيات وروايته 2/340  :مدونية  التذكرة الح-
  .... ) لدى ابن الزبير في سئين /   ( 2  
  ..... ) فقلت له ال تقربين /   ( 5  

______________________________  

-80-  
  (*)المغيرة بن عبد اهللا بن معرض األسدي

)1(  
  "األقيشر األسدي " 

  :قال يرثي مصعب بن الزبير
    ]الطويل                                                                     [

1/  
2/  
3/  
4/ 

      بعـصم ميَل الضقْبي َأن حمى َأنْفَه  
  رام هضمه لضيم من ا َأعطَى شاء ولو

      قُ خالُـهـربتُ يوى والمضم ولِكن  
 ــه ــه مذَلَّ ــم تَنَلْ ــاً ل ــولَّى كريم   ت

 

ـ         هفمـاتَ كَريمـاً لـم تُـذَم خَالِئقُ
      فعاشَ ملُوماً في الِرجـاِل طَراِئقُـه  
 ــه ــراًّ يعاِنقُ ــراً وم م هــساِور ي  

       غْـداً تَطَّبيـه نَماِرقُـهر ك1(ولم ي(  
 

_____________________________  
هو المغيرة بن عبد اهللا بن معرض األسدي، أبو معرض،  شاعر هجاء عالي الطبقة، من أهل       (*) 

بادية الكوفة، كان يتردد إلى الحيرة، ولد في الجاهلية، ونشأ في أول اإلسالم، وعاش عمـراً طـويالً،                  
خنقا بالدخان، لقب باألقيشر ألنـه كـان أحمـر    أدرك دولة عبد الملك بن مروان، وقتل بظاهر الكوفة        

-11/252: األغاني  . 300-299: نسب قريش  .  الوجه، هجا عبد الملك، ورثى مصعب بن الزبير         
  7/277 ، أعالم الزركلي 346:  ، الموشح للمرزباني244: ، معجم الشعراء277

  : ضوء على الشعر
لكنها وردت ضمن الحديث عن مقتل مصعب بن  لم أجد تسجيال يذكر قبل المقطوعة تبين مناسبتها و        

  . الزبير في أنساب األشراف، وواضح أنه يرثي مصعبا ويذكر مناقبه، ويتحسر عليه



  : التوثيق واختالف الروايات
  .7/97: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(

______________________________  

-81-  
  (*))شهوات(موسى بن يسار المدني 

)1(   
  :مصعباقال يهجو 

  ]الخفيف                                                            [
1/  
2/ 

    ح فَولى صعبضى مميـدا قد م  
ا     مصعبأورى ِزنَـاد كان فيك   

 

  وابن مروان آِمن حيـث سـارا       
  )1(غَْشى القبائـل األقْتَـارا    حين تُ 

 
_____________________________  

 المدني، أبو محمد، شاعر من الموالي، نشأ وعاش بالمدينة، ونزل الشام،            هو موسى بن يسار    (*) 
في أيام سليمان بن عبد الملك، فكان من شعرائه، وهو من أهل أذربيجان، له شعر في الهجاء والغزل،                  

، 257: ، معجـم الـشعراء      365-3/351: ، األغاني 581/ 2: الشعر والشعراء   . هـ110مات نحو   
  . 5/343: ، أنساب األشراف 7/331: أعالم الزركلي 

  :ضوء على الشعر
ال مناسبة تسبق الشعر غير أنها قيلت ضمن مجموعة من األشعار أوردها صاحب كتـاب أنـساب          
األشراف في ذكر مقتل مصعب، وواضح أن الشاعر يهجو مصعبا، وأثنى عبد الملك بن مروان علـى                

  .قتله مصعبا

  :التوثيق واختالف الروايات
  .7/98:  أنساب األشراف ري،  البالذ)1(

=========================  



) 2(  
  :وقال يمدح حمزة بن عبد اهللا بن الزبير

  ] الرمل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/ 

       ـنقـد ظَع حبيـب شاقَني اليوم  
ــةً ــي ِحقْبـ ــداً تَيمتنـ   إن هنـ
ــا   ــا اُهللا بنـ ــةٌ ألْحقَهـ   فتنـ
ــا ــاع بالمــال الثَّن   حمــزةُ المبت

  أعطـى عطـاء فاضـالً      فهو إن 
ــنَ ــا سـ ــةٌوإذا مـ   ةٌ مجِحفَـ

ــه ــا عرض ــه نقي ــسرتْ عن ح  
  نُور صـدِق بـين فـي وجهـه        
ــِدقاً  ــاً مغْ ــاس ربيع ــتَ للن   كن

 

   نتَهــر م امتَهــس ــؤادي م   فف
       ثم بانت وهـي للـنفس شـجن  
   الِفــتَن عائـذٌ بـاهللا مــن شـر  
        نِعـِه أن قـد غَـبيرى في بوي  

كـــدذا إخـــاٍءلم يـــنه ِبمر  
      فَنٍي بالـسـركَب ِت النـاسرب  
       نـسخْناهـا حذا بالٍء عنـد م  
        نرالـد ـه لـونثوب نِّسـدلم ي  

 نح1(ساقطَ األكتاف إن راح ارج(  
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
وأثار ذلك مصعباً فقـال  كان حمزة بن عبد اهللا بن الزبير والياً على الكوفة بدل مصعب بن الزبير               

لقد أقر القُباع بالكوفة على خالفته، ولـم  : ما رأيت في حمزة ابنك حتى عزلتني ووليته؟ فقال له  : ألخيه
وكان حمزة بن عبد اهللا بن الزبير يعطي القليل لمن يستحق الكثيـر، ويعطـي   . أعزله تفضيالً له عليك   

أأمدح حمزة بن عبد اهللا بن الزبيـر  : الشأن لمعبدالكثير من يستحق القليل، فقال موسى شهوات في هذا  
  .353-3/352ج: األغاني .  فقال الشعر. نعم: بأبيات وتغني فيها، ويكون ما يعطينا بيني وبينك؟ قال

  ) جحفَ-اللسان . (ماحلة، مجدبة: مجحفة/ 6

  :التوثيق واختالف الروايات
  .3/353: األغاني األصفهاني،  ) 1( 
  : وروايته4/5/6/7/8ذكر األبيات بالترتيب . 6/435:  أنساب األشراف -
  .)حمزة المبتاع حمداً باللُهى/ (4  
  .)ِبمن...... وإذا أعطى / (5  
  .)برت المال... مجدبة / (6  
  7) /هاه حسن  انجلت عنه نقياً ثوبحيوتولت وم.(  



  .)   لم يصب أثوابه لون الدرن  نَير في وجهه/ (8  
  :وروايته) 7-4: (ذكر األبيات. 2/281: مل في اللغة واألدب  الكا-
  ).ِبمن...... وهو إن أعطى عطاء كامالً / 5  
  ).برت المال/ (6  
  7) /رنطاهر األثواب ما فيه د(.  
  . ذكر البيت بالرواية نفسها240:  نسب قريش-
  ).4/5(وذكر . 257:  واألبيات في معجم الشعراء -
  .)ِبمن........ .....وهو / (5  

=========================  
) 3(  

  :وقال 

  ] الخفيف [
1/  
2/ 

      دا لنا منك عيـبليس فيما ب  
  أنت ِنعم المتَاع لو كنتَ تَبقَى     

 

  عابه النـاس غيـر أنـك فـاني         
ــسانِ  ــاء لإلن ــر أن ال بقَ   )1(غي

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
ت بعض آل الزبير حاجة، فدفعه عنها، ولم يعطه سؤله، وبلغ ذلك عبـد اهللا بـن           سأل موسى شهوا  

عمرو بن عثمان، فبعث إليه بما كان التمسه من الزبيري من غير مسألة، فوقف موسى عليـه وأنـشد                   
  .3/357ج: األغاني. األبيات

  :التوثيق واختالف الروايات) 1(
  .357 / 3: األغاني األصفهاني،  ) 1( 
  . الرواية نفسها1/2 ذكر 582/ 2: والشعراء  الشعر -
  . 2/1 ترتيبه 5/173:  العقد الفريد -
  .)يكره الناس غير أنك فاني  أنت ِخلو من العيوب ومما / (1  
  .  الرواية نفسها2/136:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده-

______________________________  



-82-  
  (*)نصر بن عاصم الليثي

)1(  

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/ 

  فارقتُ نجـدةَ والـذين تَزرقُـوا      
  وهوى النجـاِريين قـد فـارقتُهم      

تَخَيـروا     ِرفَوالص اآلذان الـذين   
 

  وابن الزبيـر وشَـيعة الكـذَّاب       
ــاب  ــر المرت تَجبــةَ الم وعِطي  
ــٍد وال بكتــاب   )1(دينــا بــال نَق

 
_____________________________  

عاصم الليثي، من أوائل واضعي علم النحو، وكان يرى رأي الخوارج ثم عـدل              هو نصر بن    (*) 
  .هـ89مات بالبصرة نحو . عنها وقال تلك األبيات موضحاً رأيه

 ،  19/224: معجـم األدبـاء     . 403: بغية الوعاة . 21 ،   2: طبقات النحويين واللغويين للزبيري     
  .8/24: أعالم الزركلي 

  :ضوء على الشعر
  .ات إعالن موقف، وتحديد اتجاه يسير عليه ويراه مناسباً لهتمثل األبي

إشارة إلى المختار : شيعة الكذاب. عبد اهللا بن الزبير: ابن الزبير. نسبة إلى ابن األزرق: تزرقوا/ 1
  .ابن أبي عبيد الثقفي

  :التوثيق واختالف الروايات
  : الوافي بالوفيات) 1(
   .2 ، 1:  ، ذكر األبيات19/224:  معجم األدباء-
  ).فارقته/ (2  
  : وروايته3 ، 1ذكر البيت . 3/107:  الكامل في اللغة واألدب-
  ).دنيا بال ثقٍة وال بكتاب/ (2  

______________________________  



-83-  
  (*)النهشلي

)1(  

  ] الرجز [
1/  
2/ 

ــام    ــِل اإلم ــا مقت ــن وفَّين   نح
ــامِ   ــع الِحم ــاهم م ــى جعلن   حت

 

ــي   ــِر وبن ــابِن الزبي ــشاِمب    ه
  )1(بــين مــصلّى النَّــاِس والمقــاِم

 
_____________________________  

  .لم أصل إلى ترجمته (*) 

  :ضوء على الشعر
  .  ال مناسبة في المصدر لكنه هجاء واضح-

  :التوثيق واختالف الروايات
  7/137: أنساب األشرافالبالذري، ) 1(

______________________________  

-84-  
  )الفرزدق((*)الب بن صعصعةهمام بن غ

) 1(  

  :قال يمدح عبد الملك بن مروان ويعرض بابن الزبير

  ] الوافر [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  

ــلّوا س ــرواننــو مإذا القــى ب  
  صواِرم تَمنَـع اإلسـالم ِمـنهم      
ــديها  ــةَ ملِح ــوا ِبمكَّ ــن لَق   ِبِه
  فَلَم يتـركن ِمـن أحـٍد يـصلِّي        

  ذَميمـاً إلى اإلسـالِم أو القـى       

  ِلـــديِن اِهللا أســـيافاً ِغـــضابا 
ــن هقعــُل و ــايوكَّ ــن أراب ِبم   

سمرابا     وِبهـا الـض حِسنوني كن  
ــا  ــذٍِّب إالّ أنابــ   وراء مكَــ
ــسابا  ــِة والِح المني ــن ــا رك   ِبه



  وعرد عن بنيـِه الكَـسب ِمـنهم        /6
 

  )1(ولَو كانوا ذَوي غَلَـٍق شَـغابا       
 

_____________________________  
لـوال شـعر    : هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، الشهير بالفرزدق، كان يقال           (*) 

الفرزدق لذهب ثلث اللغة، وهو صاحب األخبار مع جرير واألخطل، وكانت بينه وبين عبـد اهللا بـن                  
ل إلى الفرزدق نحو الزبير خصومة في زوجته النوار التي لجأت إلى عبد اهللا بن الزبير وكان حمزة يمي

  .رأيه في زوجته
الموشـح  .2/298: طبقات فحـول الـشعراء    . 388-9/367: األغاني. 1/45: معاهد التنصيص 

  .8/93:  أعالم الزركلي156: للمرزباني

  :ضوء على الشعر
قال يمدح عبد الملك بن مروان، ويشير إلى أن بني مروان هم المدافعون عن اإلسالم ضد أعـداء                  

لى العداء الداخلي ضد الحكم األموي باعتباره تمردا وخروجا غير شرعي على الخالفة             اهللا، ويعرض إ  
  .كما رآها هو

  .ألعداء دين اهللا: التقدير: لدين اهللا/ 1
  .إشارة إلى مكوث عبد اهللا بن الزبير في مكة وإعالن نفسه خليفة للمسلمين: ملحديها/ 3

سِكنالذي قتل فيه م       : م ِكنعنه أصحابه، وخسر عبد اهللا         إشارة إلى يوم مس صعب وابنه عيسى وفر
  .5/127: معجم البلدان. ابن الزبير فيه العراق

  

  :التوثيق واختالف الروايات
  .1/51: ديوان الفرزدق الفرزدق، ) 1(

=========================  
) 2(  

  :ة منها وقال يمدح عبد الملك بن مروان ويهجو ابن الزبير وأخاه مصعباً في قصيدة طويل

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/  

  إذا أتيــتَ أميــر المــؤمنين فَقُــل
  أما الِعراقُ فَقَد أعطَتـك طاعتَهـا      
  أرض رميتَ إلَيهـا وهـي فاسـدةٌ       
  هدــرجيفَ إالّ مـا يالــس غِمـدال ي  

  صِح والِعلِم قَوالً غَير مكـذوبِ     ِبالنُّ َ
  وعاد يعمـر ِمنهـا كُـلُّ تَخريـبِ      
  ِبصارٍم من سـيوِف اِهللا مـشبوبِ      
  على قَفا محِرٍم ِبالـسوِق مـصلوبِ      



5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  
18/  
19/  
20/  
21/ 

   محتَــِسٍبمجاِهــٍد لعــداِة اهللاِ 
  إذا الحروب بدت أنيابهـا خَرجـت      
  الّهــا خَليفَتَــههللا و فَــاألرض  
  بعد الفَساِد الذي قَد كـان قـام بـهِ         
  راموا الخالفَةَ في غَـدٍر فََأخطَـأهم   
  كانوا كَـساِلَئٍة حمقـاء إذ حقَنَـت       
  والناس في ِفتنٍَة عمياء قـد تَركَـت      

ـ        رهمدعوا ليستخِلفَ الـرحمن خَي
      ـهعتيـِق الطيـِر تَتبِمثَل ع فانقض  
  حتى أناخَ مكان الضيِف مغتَـِصباً      
  وقَد رأى مصعب في ساطعٍِ سـِبطٍ      
ــةً  عاِفي ــراهيم ــركن إلب ــوم تَ ي  
       مالرايـاِت فَـوقَه طَيراً ِمـن كأن  
  أشطان موٍت تراهـا كُلَّمـا وردت      

ـ       ةً تَـروى إذا لَقينصورم عنتبتي  
  ه عنـه فَـإنّي لَـستُ قاِربـه        نْما تَ 

        ـهأنـتَ طاِلب شـيء فوتُـكا يوم  
 

  ِجهـادهم ِبـِضراٍب غَيـر تــذبيبِ   
   ِشهاٍب على األعداِء مـصبوبِ     اًساق

  وصاِحب اِهللا فيها غَيـر مغلـوبِ       
  كَذّاب مكَّةَ ِمـن مكـٍر وتَخريـبِ       
  ِمنها صدور وفـازوا ِبالعراقيـبِ      
  ِسالءها في أديـٍم غَيـِر مربـوبِ       
  أشرافَهم بـين مقتـوٍل ومحـروبِ      
  واُهللا يسمع دعوى كُـلِّ مكـروبِ      

  يِبرٍد وِمن شِ  اِعر الحرِب ِمن م   مس
  في مكفَِهريِن ِمثلَـي حـرِة اللـوبِ    
  ِمنهــا ســواِبقَ غــاراٍت أطانيــِب
  ِمن النـسوِر وقوعـاً واليعاقيـبِ      
  في قـاِتٍم لَيطُهـا حمـر األنابيـبِ        

  مراً إذا رعِد تَـصويبِ    حت ِمن بِفع  
   ِمن دِم األجواِف مغـصوبِ     ِبقاِنىء

  يـبِ وما نَهى ِمن حليٍم ِمثـُل تجر      
  )1(وما منَعت فَشَيء غَير مقـروبِ     

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر
ويبين كيف أن الناس قد أصبحوا في فتنٍة عمياء جراء دعاء عبد            . قالها يمدح عبد الملك بن مروان     

  .لكبيراهللا بن الزبير لنفسه بالخالفة، وأنهم دعوا عبد الملك ليخلصهم من هذا الفساد ا
  .لعله يشير إلى ما حّل بمصعٍب بن الزبير حين علِّق مقتوالً وهو مسحوب في الطرقات/ 4
  .إشارة إلى عبد اهللا بن الزبير حين دعا لنفسه الخالفة: كذَّاب مكة/ 8

  ).سأل(مادة : اللسان. سمينة: سالئٍة/ 10
  .إشارة إلى فتنة الخروج عن الحكم/ 11
  .اسرةالطيور الك: عتيق الطير/ 13

  ).سعر(مادة : اللسان. اشتدادها: مساعر الحروب



  .وحرة األرض البركانية. قد يكون اسم مكان: حرة اللّوِب/ 14
  .1/55: محقق الديوان. شدة العطش: اللوب

  .1/55: محقق الديوان. الجيشين: مكفهرين
  .مصعب بن الزبير أخو عبد اهللا بن الزبير: مصعب/ 15
  ).طَنَب(مادة : اللسان. الخيل المتالصقة: األطانيب). سبط(مادة : اللسان. المطر المنهمر: سبط
  .هو إبراهيم بن األشتر الذي قتل مع مصعب بن الزبير في يوم مسِكن: إبراهيم/ 16

  :التوثيق واختالف الروايات
  .58-1/52: ديوان الفرزدقالفرزدق، ) 1(
  : وروايته9/10: ذكر البيتين) سأل: (مادة:  تاج العروس-
  ).دفاءوا بالعراقيب/ (9  
  . بالرواية نفسها10/15: ذكر البيتين ). سأل و طَنَب: (مادتي:  لسان العرب-

=========================  
) 3(  

  : وأمه خولة بنت منظور بن زبانوقال يمدح حمزة بن عبد اهللا بن الزبير

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/ 

ل لكه مزٍة ذي في يا حتغَ حاجِرض  
  وأنتَ أحرى قُريٍش أن تكون لهـا      
  بين الحواِري والصديِق في شُـعبٍ     

 

  أنــضاُؤه ِبــِبالٍد غَيــِر ممطــوِر 
  وأنتَ بين أبـي بكـٍر ومنظـورِ       

  )1(نَبتن في طَيِب اإلسالِم والخيـرِ     
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
 النوار ابنة أعين المجاشعية، وهي ال تريده، خرجت إلى الحجاز إلى            لما أراد الفرزدق الزواج من    

وخرج الفرزدق فعاذ بابنه حمزة     . عبد اهللا بن الزبير تلوذ به، واستجارت بامرأته بنت منظور بن زيان           
  .3/359: األغاني. وقال يستميله ويمدحه الشعر

  ).غَرض(مادة : اللسان. تملّت وضج: غرضت/ 1
  ).نَضو(مادة : اللسان. مفردها نضو وهو السهم الفاِسد أو الثوب البالي: األنضاء

  .لقب أبو بكر رضي اهللا عنه: والصديق. الزبير بن العوام: الحواري/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .1/341: ديوان الفرزدقالفرزدق، ) 1(



  :ذكر البيتين األول والثاني وروايته. 3/359:  األغاني-
  ).مكاٍنب/ (1  
  ).فأنت أولى قريش/ (2  

=========================  
) 4(  

  :وقال يلوم قائداً لعبد اهللا بن الزبير على هزيمته ويزدريه

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/ 

  تَمنيتَ عبـداِهللا أصـحاب نَجـدةٍ      
   ما فَرو     رفْتُـهع من جيٍش أميـر  
ــتهمتَمنيــتَ   هم حتــى إذا مــا لَقي

 

  م ولّيـتَ سـاِبقاْ     القـو  فلما لقيـتَ   
  ل الـدهر إال منَاِفقَـاْ     اطـو فيدعى  

  )1(تركتَ لهم قَبَل الضراِب السراِدقَاْ    
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
كان عبد اهللا بن الزبير قد كتب إلى ابنه حمزة وهو بالبصرة، يأمره أن يوجه عبد اهللا بـن عميـر                     

 بالبحرين، فوجهه فانهزم، وكان رأس المحتسبة في الفتنة، فلم يزل قاعداً فـي              الليثي إلى قتال النجدية   
  .2/113ج: ديوان الفرزدق. منزله ال يركب استحياء من هزيمته

  .هـ69فرقة من الخوارج تابعة لنجدة بن عامر الليثي المتوفى سنة : أصحاب نجدة/ 1
  . الطويلةالخيمة: السرادق/ 2

  :تالتوثيق واختالف الروايا
  .2/113ج: ديوان الفرزدق الفرزدق، ) 1(

=========================  
) 5(  

  :وقال يمدح كرم حمزة بن عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/ 

   وتَعتللْ إن تَك تبخَْل يا ابن عمٍرو     
ــ ســام ــالي، فناله ــه للمع   ا بيدي

 

  فإن ابن عبـد اهللا حمـزةَ فاِعـلُ         
  )1(واِئُل رجاالً دون ذاك الغَ    وغالتْ

 
_____________________________  



  :ضوء على الشعر
مدح الفرزدق حمزة بن عبد اهللا بن الزبير في مواطن كثيرة ومواقف كثيرة أيضاً، وهنـا، يمـدح                  

  .حمزة في شيء خال منه أبوه، أال هو بخله المدعى عليه
  .تهكٍمإما أنه شخص ما أراده بعينه، وإما أنه اسم كناية عن : ابن عمرو/ 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .2/185ج: ديوان الفرزدق الفرزدق، ) 1(

=========================  
)6(  

  :وقال يرد على عبد اهللا بن الزبير

  ] الوافر [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/ 

  فإن تَغْضب قـريشٌ أو تَغَـضب      
        النجـوم وكـلُّ حـي ـددم عه  
  ولـوال بيــت مكــةَ مــا ثــويتم 

  ثر العديـد وطـاب مـنكم      بها كُ 
  فمهالً عن تعلّـل مـن غَـدرتم       
ــي  ــن أذات ــالً ع ــد اِهللا مه   أعب
ــدنَّس   ــم تُ ــفاةٌ ل ــي ص   ولكنِّ
  أنا ابن العاِقر الخُـوِر الـصغايا      

 

   هــا تمــيمتُوعب فــإن األرض  
  ــوم ــه نج ــد ل ــواهم ال تُع   س
  ــتُ واألروم ــح المناب ــا ص   به
ــيم  ــريش ِه ــذُ ال ــركم أِخي   وغي

ــه وعذَّ ــيمبخونتـ ــه الحمـ   بـ
ــسؤوم ــضعيفُ وال ال ــإني ال ال   ف
ــصوم ــا والع ــر عنه ــِزلُّ الطي   ت

  )1(بصوءٍر حيـثُ فُتِّحـت العكـوم      
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
وأمر بـه  ! وهل أنت وقومك إال جالية العرب! يا أألم الناس: "قال عبد اهللا بن الزبير للفرزدق يوماً      

فلما " إن بني تميم كانوا وثبوا على البيت قبل اإلسالم بمائة وخمسين سنة فاستلبوه            : "اويوقال الر . فأقيم
: األغـاني . ثم قال الـشعر   . اسمع! أيعيرنا ابن الزبير جالءنا عن البيت     ! ِهيِه: بلغ الكالم الفرزدق قال   

  .9/371ج
  .تأخذها أجمعها ولم تدع منها شيئاً: توعبها/ 1
  .األصل: األروم/ 3
  .خافض الجناح، مأخوذٌ أسيراً: أخيذ الريش/ 4



  ).هيم(مادة : اللسان. جمع هيماء وهي الناقة شديدة العطش: الهيم
مـادة  : اللـسان . األوساخ، وبقايـا الطعـام    : العصوم). صفو(مادة  : اللسان. الصخرة: الصفاة/ 7

  ).عصم(
  ).عكم(مادة : اللسان. ما يحمله الرجل على ظهره من طعام: العكوم/ 8

  أظنه اسم مكان : صوءر). خور(مادة : اللسان. الناقة غزيرة اللبن: الخُور

  :التوثيق واختالف الروايات
-9/371ج: األغـاني : وذكرها في موضع آخر هو    . 298-21/287ج: األغانياألصفهاني،  ) 1(
  :وفيه خالف في الرواية األولى وذلك . 372

  3) /األديم.(  
  ).أحد الريش/ (4  
  ).بضوى حين(/ 8  

=========================  
) 7(  

  :وقال في زوجته لما عاذت إلى عبد اهللا بن الزبير وصده عنها

  ] الطويل [
1/  

  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  

10/  
11/ 

  لَعمري لَقَـد أردى نَـوار وسـاقَها     
  :إلى أن يقول

  معاِرضةَ الركباِن في شَهِر نـاِجرٍ     
ــنَن ظَ   ــواٍر آم ــد ن ــةًأبع   عينَ

  إذا خَلَـت  أال ليتَ ِشعري عن نَواٍر      
ـ       ِسيِر فَأصـبحت  أطاعت بني ُأم النُّ

  فإن امرًأ يـسعى يخَبـب زوجتـي      
  ومن دون أبـوال اُألسـود بـسالَةٌ       
  فَدونَكَها يـا ابـن الزبيـِر فَإنَّهـا        
ــا  ــاِم كَأنَّم ــد اإلم ــدت ِعن إذا قَع  

  مٍةوما خاصم اَألقوام ِمن ذي خُصو     
ــ  ــٍر ِإمام ــا بك ــإن أب ــاِلمف   ِك ع

 

  إلى الغوِر أحـالم قَليـٌل عقولُهـا        
  

  و الفَـالةَ دليلُهـا    على قَتَـٍب يعـد    
  على الغدِر ما نادى الحمام هـديلُها      
ــبيلَ س نــل تُبــِصرِتهــا ههاِبحاج  

  هـا ولَعلى شاِرٍف ورقاء صعٍب ذَلُ    
  كَساٍع إلى ُأسِد الـشَرى يـستَبيلُها      

طولُهـا     و يمالـض منَـعولَةُ أيٍد يص  
ــةٌ لَّعوــام ــوهي الِحجــارةَ قيلُه    ي
 ٍة تَـستَحيلُها      فْتَرى رقَةً ِمـن سـاع  

  كَورهــاء مــشنوء إليهــا حليلُهــا
  )1(ِبتَأويِل ما وصى الِعباد رسـولُها     

 



_____________________________  

  :ضوء على الشعر
 النوار عنوةً دون رأيها، لجأت إلى عبد اهللا بن الزبير، ويقـال أن              عندما أراد الفرزدق الزواج من    

قوماً من بني أم النُسير أكرهوها فيه، فلما قدمت مكة ونزلت عند زوجة عبد اهللا بن الزبير بنت منظور                   
، ابن زبان واستشفعت بها إلى زوجها، مما أكده الشاعر هذا، وكان عبد اهللا بن الزبير قد خيرها بين قتله

. خرجنا متباغضين، ورجعنا متحابين: أو الزواج منه، فاختارت زواجه على قتله وقال الفرزدق في ذلك
  .371-9/370ج: األغاني

  .غور تهامة: الغور. أهلك: أردى/ 1
  .الرمل: القَتَب. تموز: شهرناجر/ 2
  ).خَبب(مادة . اللسان. يفسد: يخبب/ 6
  .عبد اهللا بن الزبير: ابن الزبير/ 8
عبد اهللا بن الزبير، يزيد من حنقه عليها ويشير إلى صحبة لها مع أحد أصحاب               : الخليفة: اإلمام/ 9

  .عبداهللا بن الزبير
  .الزوج: الخليل. المبغض:  المنشوء).وره(مادة : اللسان. حمقاء: ورهاء/ 10
  .عبد اهللا بن الزبير، وبكر ولده األكبر: أبو بكر/ 11

  

  :التوثيق واختالف الروايات
  .132-129/ 1: ديوان الفرزدقالفرزدق، ) 1(
  : وروايته1/5/6/7/8/11ذكر األبيات . 9/379:  األغاني-
  ).على قتب يعلو الفالة دليلها/ (5  
  ).كماٍش... وإن امرأ أحس تحبب زوجتي / (6  
  ).وبسطة أيٍد/ (8  
  11) /وإن أمير المؤمنين لعالم.(  
  .وفيه بال نسبة.  بالرواية نفسها11 -10 ذكر البيتين) وره(مادة :  اللسان-
  .  بالرواية نفسها ونسبه إلى بعض األعراب11-10ذكر البيتين ) وره(مادة :  تاج العروس-

______________________________  
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  (*)وهب بن زمعة بن أسد

)1(   
  )أبو دهبل الجمحي ( 

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/ 

ــةً ــعل أتارك ــي ــريٍشا ق س هااتُر  
  ذٌ بــاهللا جيــران بيِتــِهووهــم عــ

ـ  رموا بالمنجنيق ومـا ر     وقدماً ماو  
  وشدوا علـيهم بعـد ذلـك شـدة        

  داً تحـت بيـضهم    عفألفوا رجاالً قُ  
  في الوغى  عثمان القوم ابن أخت  ونعم

 ـة      هو التاركميح المـال النفـيس   
ــاد ــوج ــافْنَ ِب ــاد بمثله   س ال يج

 

ــام   ــد المق ــاداتها عن ــوس   بحذَّ تُ
  مخافة يوم أن يبـاحوا ويفـضحوا      

ــبن ــرح ب ــقُّ وتج ــاراٍت تُع   ٍل لت
فــسال بهــم ردــمح راموأبطــح   

    أال تحت ذاك البيض متٌو صرحم   
 إذا الحـ كْ أبدت نابها وهي تَ    رب   حلَ

     حوللموت في بعض المعيـشة أرو  
      حـزحتَزـة م1(لها لو أقرت خَزي(  

 
_____________________________  

هو وهب بن زمعه بن أسد، من أشراف بني جمح بن لؤي بن غالب، من قريش أحد الشعراء                   (*) 
العشاق المعروفين، من أهل مكة، له مدائح في معاوية، وعبد اهللا بن الزبير، واله عبد اهللا بـن الزبيـر     

 الـشعر   ،117: ، المؤتلف والمختلـف   115-7/114: األغاني. هـ63بعض أعمال اليمن، مات نحو      
  8/125:  ، أعالم الزركلي44: ، ديوان أبي دهبل الجمحي618/ 2: والشعراء

  : ضوء على الشعر
يذكر الديوان أن أبا دهبل قالها يمدح عثمان بن عبد اهللا بن حكيم، وهو من سادات قريش وكان من                   

لعواذ بيـت   أصحاب عبد اهللا بن الزبير وقاتل معه يوم حصار الكعبة وفيها تعريض وإشارات واضحة               
  .79:  والديوان 187: جمهرة نسب قريش. الحرام وعلى رأسهم عبد اهللا بن الزبير

   387: نسب قريش. الممدوح في القصيدة وهو عثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام: عثمان/ 6

  :التوثيق واختالف الروايات
  .80-79: ديوان أبي دهبل الجمحيأبو دهبل الجمحي، ) 1(
   



  :  فقط وروايته1/2، وذكر 7/139: في أنساب األشراف األبيات -
  .) به معصمون أن يباحوا ويفضحوا/   (2  
  .  بالرواية السابقة نفسها6/355:  وفي أنساب األشراف أيضا-

=========================  
) 2(  

  :وقال أيضا يمدح عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  ِـشِئم    تَقوُل ابنَةٌ التَيِميل َأنتَ مه   
     ِمـِي لقـاُؤهه ـن زادفَقُلتُ لَها م  
  يعود ِبِهم سمح الـسجيات باِسـق      
  َأخو نَجداٍت مـا يـزاُل مقـاِتالً       

 

  مع الركِب َأم َأنتَ العِشية معـِرقُ       
ــأَّلقُ ــه عــاِرض يتَ ــيٍش علَي ِبج  
  نَــسوء وَأحيانــاً يــسوء فَيخنُــقُ

  )1( ِجلده متَخَـرقُ   على الديِن حتّى  
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر 
  . قال أبو دهبل يمدح عبد اهللا بن الزبير:  لم يزد الديوان على قوله-
نـسب  . لم أقف على قصده بمن تكون وأظنهـا عائـشة ابنـة طلحـة التيمـي               : ابنة التيمي /   1
  2/101:قريش

  :التوثيق واختالف الروايات 
  . انفرد الديوان في ذكرها فيما قرأت من مظان -
  .103: ديوان أبي دهبل الجمحي) 1(

=========================  
   



)3(  
  :وقال أيضا 

  ] البسيط  [
1/  
2/ 

  ال يجعلنَّك فـي قيـٍد وسلـسلة       
  بين الحواِري والصديِق ذو نسب 

 

  كيما يقـوُل أتانَـا وهـو مغْلُـولُ         
  )1(ُسلولاألعداِء م  على صاٍف وسيفٌ 

 
_____________________________  

  :ضوء على الشعر 
  . قالها أبو دهبل مخاطباً ابن الزبير، ومفتخرا بنسبه

  :التوثيق واختالف الروايات 
  75: ديوان أبي دهبل الجمحيأبو دهبل الجمحي، ) 1(
  . بالرواية نفسها5/321:  أنساب األشراف-

=========================  
) 4(  

  : يعلي نسب آل الزبير ويبين فضل نسائهموقال

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/ 

  ة نـاقَتي قَضت وطراً من أهل مكَّ   
  يضاءطَّت ِبِه بـةٌ    تَمنَجيب فَـرع   

      يٍش كأنَّـها ِمن قُـريحميُل المج  
  فَأكِرم ِبنَسٍل ِمنـك بـين محمـدٍ       
  وبني حكيٍم والزبيـِر فلـن أرى      

 

   في الماِجِد ابِن ِحـزامِ     ِسوى أملٍ  
  ِهجان وبعـض الواِلـداِت غَـرامِ    
  ِهالٌل بـدا ِمـن سـدفٍَة وظـالمِ        
  وبنــي عِلــٍي فاســمعن كَالِمــي

  )1(لَهم شَبهاً فـي منِجـٍد وتَهـامِ       
 

_____________________________  

  :ضوء على الشعر
م بن حزام ،وأمه رملة بنت الزبير بن العـوام،           القصيدة في عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن حكي          

نوادر . 391/ 1: جمهرة نسب قريش.   وزوجته سكينة بنت الحسين، زوجة مصعب بن الزبير من قبله
  .69: المخطوطات 



  .عبد اهللا بن عثمان بن حزام: ابن حزام / 1
ـ  : تمطى النهار : أي ألقت بحمله حتى استوى ونضج، من قولهم       : تمطت  / 2 : اللـسان . الامتد وط
  .شريفة في أهلها: فرع . نقية العرض من الدنس والعيب: بيضاء ). مطو(مادة 

  ).سدف(مادة : اللسان. ظلمة فيها ضوء، من أول الليل وآخره: سدفة/ 3

  :التوثيق واختالف الروايات
  .51: ديوان أبي دهبل الجمحيأبو دهبل الجمحي، ) 1(
  : حسب ترتيبه ورواياته4/5/2ات ذكر األبي. 69:  نوادر المخطوطات-
  2) /رامحصان وبعض الوالدين ع.(  
  ).أكرم بنسل بين/ (4  
  ).فال أرى..... وبني حكيم / (5  
  

______________________________  

-86-  
  (*)يزيد بن أبي عبيد السلمي السعدي

)1(  
  :قال مادحاً آل الزبير

  ] البسيط [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  لُوصي وهي حاِمـدةٌ راحتْ رواحاً قَ 
  راحتْ بِستِّين وسقاً فـي حِقيبتهـا      
  ما إن رأَّيتُ قَلُوصاً قَبلَهـا حملَـتْ       
       مـتُهذاك القرى ال قرى قـوم رّأي  

 

  آَل الزبيِر ولَم تَعـِدْل ِبِهـم َأحـدا     
  ما حملَتْ حملَها اَألدنَى والَ السددا     

   جابـتْ بـِه بلَـدا      ِستِّين وسقاً وال  
يقرون ض ي ـ  فهم الملوي 1(دداة الج(  

 
  

هو يزيد بن عبيد السلمي، ويكنى أبا وجزة السلمي أو السعدي، ، عد من التابعين عاش فـي                   (*) 
المدينة، وروى بعض األحاديث عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، كان شاعراً، مادحاً لكبار شخـصيات     

ان قد اتصل بابن الزبير ثم عدل عنه، وتذكر المصادر أنه أول من تشبب بعجـوز،         المدينة المنورة، وك  
   .287-279 /12: األغاني . هـ130مات سنه 



  -:ضوء على الشعر 
قرية مـن نـواحي   (  قصد أبو وجزة السعدي آل الزبير مادحا لهم، فكتبوا له إلى مال لهم بالفرع              

   12/285: األغاني. من التمر) حمل بعير ( ه ستين وسقا أن يعطى من) 4/252: معجم البلدان –المدينة 
2  / ددالوفق : الس.  
  . 12/285:األغاني. السياط: الجددا الملوية/ 4

  :التوثيق واختالف الروايات
  1/251،252:الكامل في اللغة واألدب المبرد، ) 1(
  .   بالرواية نفسها 2/203: األبيات في التذكرة الحمدونية-
  :  برواية 293/ 12: غاني  وفي األ-
  ..... ) رواحا / (  1 
  .غير مذكور فيه /  2 
  ....) ذاك القرى ال قرى قوم عهدتهم / ( 4      

  
=========================  

) 2(  
  :وقال 

  ] المتقارب [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

ــرٍة ــو حـ ــِر بنـ   وآُل الزبيـ
ــا  ــنهم وَأيامه ع ــرد ــِل الج س  

  قَتــُل داء لَهــم يموتــون وال
      ـن عالقَتـُل ع جـ ِإذا فَر صهمي  

ــاتُهم ــد َأبيـ   مطـــاعيم تُحمـ
ــبهم  ــاِفر كل ــن ص ــبن م   وَأج

  

  مروا ِبالـسيوف صـدوراً ِخنافـا       
  إذا امتَعطوا المرهفـاِت الِخفافـا     
  ويصلون يـوم الـِسياِف الـسيافا      
ــا ــك العــيص إال التفاف   َأبــى ذل

ــشاهقاتُ ال  ــع ال ــاِإذا قُنّ   طخاف
ــافا  ــصاةٌ َأض ــه ح   )1(ِإذا قَرعتُ

 

_____________________________  



  -:ضوء على الشعر 
 كان أبو وجزة السعدي منقعطاً إلى آل الزبير، وكان عبد اهللا بن عروة بن الزبير خاصة يفْـضل                  

لسالم، طرحه عليه ويقوم بأجره، ولما مدح أبو وجزه عبد اهللا بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم ا                 
ابن عروة، وأمسك يده عنه، فعلم بذلك أبو وجزه وواصل مدحه آلل الزبير حتى قـال تلـك األبيـات                    

  .12/295:األغاني.  ما كان عليهىوسمعها ابن عروة ورضي عنه، وعاد إل
  .شمخ من الكبر : خنف بأنفه/   1
  . 12/294:األغاني. سلّوا، ومنه ذئب أمعط، منسل من شعره: امتعطوا/    2
  .ضاربه بالسيف وجالده : سايفه /   3
  .مادة عيص: اللسان : الشجر الملتف : العيص /   4
  .مادة طخف: السحاب المرتفع ، اللسان : الطخاف /   5
مـادة  : اللسان. طائر يتعلق من الشجر برجليه وينكس رأسه خوفا من أن ينام فيؤخذ    : الصافر/   6

  .مادة ضيف: خاف وأشفق ، اللسان : صفر ، أضاف 

  التوثيق واختالف الروايات  
  .295-294/ 12: األغانياألصفهاني، ) 1(
  .الواو من البيت األول في آل الزبير سقطت في األصل وقد أثبتها/ 1
 ، ذكر األبيات    --------:  األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرميين         -

  :وروايته  / 4 / 3 / 1
  .) الصدور الجناف.........الزبير وآل /   1
  .) يموتون والقتل من دأبهم       ويغشون يوم الّسياف السيافا / ( 3
  .الرواية نفسها/ 4
  :  وروايته6،3،1 ذكر األبيات 2/97: أمالي المرتضى -
 .الصدور الجنافا/  ... 1

  .والقتل من دأبهم      ويغشون يوم السيوف السيافا/ 3
  .ته حصاةوإن قذف/ ...  6

______________________________  



-87-  
  (*)يزيد بن معاوية

)1(  
  :قال مخاطبا الزبير

  ] الرجز [
1/  
2/  
3/  
4/  
5/  
6/ 

  أبلغ أبا بكٍر إذا الجيشُ انبـرى       
  وأشرفَ القوم على واِدي القُرى    
  َأجمع سكْراَن من الخمِر تَـرى     
  أم جمع يقْظَان إذا حثَّ السرى      

   عجباً ِمن ملِْحـٍد وا عجبـا       وا
  )1(مخَاِدع في الديِن يقفُو بالِعرى    

 

 

_____________________________  
هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان األموي، ثاني خلفاء الدولة األموية، ولي الخالفة بعد وفـاة             (*) 
ين بن علي فانصرف األول إلى مكة، والثاني  هـ، وأبى البيعة له عبد اهللا بن الزبير والحس60أبيه سنه 

أعالم  . 64: الطبري حوادث).هـ64(إلى الكوفة، وكان من أمرهما معه الكثير من األخبار توفي نحو         
  8/189: الزركلي

  : ضوء على الشعر 
يزيد القرد وشارب الخمر،  فبلغت يزيد بن معاوية، فما          : خطب عبد اهللا بن الزبير وقال في خطبته       

يلة حتى جهز عشرين ألفا، وجلس والشمع بين يديه، وعليه ثياب معصفره، وجعل يرتجز ويقـول    بات ل 
  .5/340: الخبرطويل وفيه روايات، أنساب األشراف. الشعر

  -:التوثيق واختالف الروايات 
  . 5/340:  أنساب األشراف البالذري، )1(
  : ، ذكر األبيات وروايته3/465:الكامل في التاريخ -
  .الليل سرىإذا / 1
  .وهبط القوم على وادي القرى/ 2
  .أجمع سكران من القوم ترى/ 3
  .أم جمع يقظان نفى عنه الكرى/ 4



   ....يا عجبا/ 5
  .مخادع بالدين يعفو بالعرى/ 6
  :، ذكر األبيات دون الرابع وروايته8/176:  البداية والنهاية-
  .إذا الجيش سرى/ 1
  .وأشرف الجيش/ 2
  .لقومأجمع سكران من ا/ 3
  .يا عجبا من ملحد في أم القرى/ 5

  .مخادع للدين يقضي بالفرى: وأضاف البيت
  . ذكر األبيات برواية الكامل في التاريخ120:شعر الخلفاء في العصرين الراشدي واألموي-

=========================  
) 2(  

  :وقال مخاطبا عبد اهللا بن الزبير

  ] الكامل [
1/  
2/  
3/ 

   كتعِد ربماِء فـّإنني   اسفـي الـس  
  وِرجال كَلٍب والسكوِن ولَخِْمهـا    
       ميـٍب مـنهَأبـا خُب كيف النَجاء  

 

  َأدعو إليك رجـاَل عـك وأشـعرِ        
ــِر يِحم ــب ــدمها كَتاِئ ــذام تَقْ وج  

  )1(فاحتَل لنفِْسك قَبَل َأتْـِي العـسكَرِ      
 

_____________________________  

  

  :ضوء على الشعر
 يزيد لما عرض جنده كتب إلى ابن الزبير رقعة لطيفة أورد بها رسوالً، ويقال إنه لم يكتب، يقال أن

  5/341: أنساب األشراف. ولكنه قال قوالً ظاهراً وذلك يوم وقعه الحرة بالمدينة
  .) مادة عكك : اللسان. ( شديد الصلب: عك/ 1
  . عبد اهللا بن الزبير: أبا خبيب/ 3

  :اياتالتوثيق واختالف الرو
، وأنساب األشراف يذكر البيـت األول بروايـة أخـرى           5/341: أنساب األشراف البالذري،  ) 1(
  :ويقول
  .)أجمع رجال األبطحين فإنني /  ( 1  
  : وروايته1،3 ذكر األبيات3/79: مروج الذهب -



  .أدعو عليك رجال عك وأشعر...  أدعو إلهك في السماء فإنني / 1 -

______________________________  

-88-  
  (*)يزيد بن مفرغ الِحميري

)1(   
  :قال يهجوعبيد اهللا بن زياد ويذكر هربه إلى الشام 

  ] الكامل [
 1/  

2/  
3/  
4/  
5/  
6/  
7/  
8/  
9/  
10/  
11/  
12/  
13/  
14/  
15/  
16/  
17/  

  أعبيد هـال كنـتَ أوَل فـارسٍ       
  قدمت مسعودا ليـصلى حرهـا     

   ودا وِطرتَ مواِليـا وخذلتَ مسع  
ــشَريا ــررتَ وراءه متَ ــال كَ   أف
     شـوارع مـاحوالر كتَ ُأمأسلم  
       مـاِنع إذ تَستغيثُ ومـا لنفـِسك  

ــد ــوزاً إذ تُم جــدِيهاهــالّ ع    بثَ
  أنقذتَ ِمن أيدي العلـوج كأنهـا      

  أرى الِعدا: فلبستَ سمعك ثم قلتَ    
  فانجي ِبنَفسك وابتغي نَفَقـاً فمـا      

    بمـن ي الكريم ـه   ليسخَلِّـف ُأم  
  حذَر المِنيـة والرمـاح تَنوشُـه      
ــقٌ  لْمــه ي ــيفاً علي ــاً س   متأِبط
  ال خير في هـِذٍر يهـز لـسانَه        
  البن الزبيِر غداةَ يـذمر منـِذرا      
  وأحقُّ بالصبر الجِميل من امرىءٍ    
  جعِد اليدين عن السماحة والنَّـدى     

  
  يــوم الِهيــاج دعــا ِلحيِنــك داِع
ــاعي ــاه النّ ــا أن نَع ــتَ لم   وفَأل
ــاعِ  ــه بالق ــيِم أثَرتَ ــل الظَّل   ِمث
  لمــا أصــيب دعــا ِبحتِفــك داِع
  يــا لَيتَنــي لــك ليلــةَ اِإلفــزاِع
ــياعِ   ــدار ض ــردده ِب ــد ت عب  

ــصيح أالّ ــاعي وتَ ــِزعن ِقن    تَنْ
ــاعِ  ــبطن الق ــةٌ ب ــداء مجِفل   رب
  كَثُروا وأخلفَ موعـدي أشـياعي     
  لي طاقَةٌ ِبـِك والـسالم وداعـي       
ــاع  ــالمنزِل الجعج ــه  ب   وفَتاتَ
ــراع  ــسائه بكُ ــرِم دون ن ــم ي   ل
ــاع  ــه بَِيف ــار أثَرتَ ــل الحم   مث
  بكالمــه والقلــب غيــر شُــجاع
  أولــى بغَايــٍة كــلِّ يــوِم ِوقَــاِع

ــز ــاعِ كَ ــصيِر الب ــه ق    أناملُ
  وعـن الــضِريبة فـاِحٍش منَّــاعِ  



18/  
19/  
20/  

 

  كم يا عبيـد اهللا عنـدك مـن دمٍ         
  نٍُف أبحـتَ حـريمهم    ومعاشٍر أُ 

  اذكُر حسيناً وابن عـروةَ هانئـاً      
 

ــاعِ  ــك س ــه بقَتل ــسعى ليدِركَ   ي
      قَتهم من بعـد طُـوِل جمـاعِ فَر  

  وابنَـي عقيـِل فـارس المربـاعِ    
  

__________________________  
البصرة،  هو يزيد بن زياد بن ربيعه الملقب بمفرع الحميري، أبو عثمان، شاعر غزل، إستقر ب (*) 

  :وهو صاحب البيت الشائع
  .)العبد يقرع بالعصا         والحر تكفيه المالمه            ( 

وفد على مروان بن الحكم فأكرمه، قبض عليه عبيد اهللا بن زياد وحبسه، وأراد قتله، فلم يأذن لـه                   
  .8/183: ، أعالم الزركلي307-7/262:  ، األغاني367/ 1:الشعر والشعراء. معاوية

  :ضوء على الشعر
كان يزيد بن مفرع كثير الهجاء لعبيد اهللا بن زياد، وكانت بينهما عداوة، وخرج يوما فأقام بكرمان                  

 حتى غلب عبد اهللا بن  4/454:   معجم البلدان     -ناحية كبيرة معمورة بين فارس وسجستان وخراسان      -
ة قد أجمعوا على قتله، فعاد ابـن        الزبير على العراق وهرب ابن زياد ، وترك أمه ، وكان أهل البصر            

: األغاني. المفرع إلى البصرة، وعاد يهجو بني زياد ، فقال يذكر هرب عبيد اهللا ، ويعرض بابن الزبير 
8/288.  

  .حتفك: لحينك/ 1
شارح . هو مسعود بن عمرو العتكي، الذي أجار عبيد اهللا بن زياد وساعده على الهرب             : مسعود/2
  . 159:الديوان
  .ذكر النّعام: الظليم/ 3
  .بائعا نفسه في سبيل اهللا: متشريا/ 4
  .مادة ربد :  اللسان : السوداء الضاربة إلى البصرة : الربداء/ 8

  .مادة جعجع : اللسان . الضيق الخشن: الجعجاع/ 11
  .مادة كرع  :  اللسان . الخيل، ويقال فالن ما ينضح الكراع أي ضعيف الدفاع: الكراع/ 12
  .ثوب يلبس فوق الثياب: لقباءا: اليلمق/ 13
هو المنذر بن الزبير بن العوام، أمره عبد اهللا بن الزبير بأن يحمل على              : منذرا.  يهدد  : يذمر/ 15

  .5/361: أنساب األشراف ........  تعرضنيلغضب أهل الشام: الشام، فقال
 . 165شارح الديوان . هـ وهو أحد سادات قريش60هو هانىء بن عروة المرادي، ت : ابن عروة/20

  .)مادة ربع : اللسان. ( ما يأخذ الرئيس وهو ربع الغنيمة: المرباع



  : لتوثيق واختالف الروايات
  .166-159:ديوان يزيد بن مفرغ الحميري الحميري، )1(
  : وروايته2/3/4 ذكر القصيدة عدا األبيات 289 / 288 /18: األغاني -
  .بحتفك داع/ 1
  .والرماح تنوشها/5
  .وتصيح...  هال عجوزك/7
  .فركبت رأسك ثم قلت/ 9
 وذكـر علـى الترتيـب    6/10:  وكذلك في – 12/13 ذكر البيتين 5/362:  أنساب األشراف      -

  : وروايته 1/2/12/13
  .دعا لحينك داع/ 1  
 .) والرماح شوارع/ ( 5  

  : وروايته 15/16  أورد البيتين 2/260:  الرسائل -    
  .) كل يوم دفاِع أولى بغاية / ( 15  

______________________________  

-89-  
  )*(قال شاعر

)1(  

  : مخاطبا مصعبا

  ] الكامل [
1/  
2/ 

  َألِْحق ُأميةَ بالحجاِز وخالـداً    
  فلئن فعلت لتَحـزمن بقتِلـهِ     

 

   يا مصعب   مالكِ الوةَواضرب عِ  
لك بالعراق الم نفوصشْولَير1(ب(  

 
_____________________________  

  .لم أجد البيتين  منسوبين فيما قرأت من مظان (*) 

  :ضوء على الشعر
هو خالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، كان مع عبد الملك في قتاله مـع مـصعب بـن                     : خالداً/ 1
  .6/84أنساب األشراف . الزبير



رب خوفـاً مـن   فقئت عينه في حرب عبد الملك مع مصعب بن الزبير، وه       : مالك بن مسمع  : مالك
  .6/86: أنساب األشراف. مصعب

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/86: أنساب األشراف البالذري،  ) 1( 

______________________________  

-90-  
  )*(وقال شاعر مجهول

)1(  

  ] المتقارب [
  أخاف عليـك زيـاد العـراق       /1

 
  )1(وأخشى عليـك بنـي مـسمع       

 
_____________________________  

  .لم أعثر على اسم قائل الشعر  (*) 

  :ضوء على الشعر
لما كانت حرب زياد بن عبيد اهللا بن ظبيان مع مصعب بن الزبير وهـرب بعـد هزيمتـه فقـال                     

  .6/86: أنساب األشراف . يكفي اهللا مؤونتهم: مصعب
  ).سبقت ترجمته. (زياد بن عبيد اهللا بن ظبيان: زياد/ 1

  .6/86: أنساب األشراف . بن مسمع ورهطهالمقصود به مالك : بني مسمع

  :التوثيق واختالف الروايات
  .6/86: أنساب األشراف البالذري،  ) 1( 

______________________________  



-91-  
  )*( شاعر من  قضاعةقال

)1(  
  :يهجو عبد اهللا بن الزبير

  ] الطويل [
   قريشاً أن رضوا ِبك سيداً     عِدمتُ /1

 
  )1( الكفِّ غير جـوادِ    وأنتَ بخيلُ  

 
_____________________________  

  .ولم أجد له قائالً. 6/354: هكذا في أنساب األشراف (*) 

  :ضوء على الشعر
  .يلوم الشاعر قريشاً على قبولها خالفَةَ عبد اهللا بن الزبير وبيعته لما فيه من البخل

  :التوثيق واختالف الروايات) 1(
  .6/354:  األشراف أنسابالبالذري،  ) 1( 

______________________________  

-92-  
  )*(أحد الشعراء

)1(  
  :قال أحد الشعراء يهجو حمزة بن عبد اهللا بن الزبير

  ] الكامل [
1/  
2/ 

   عـامالً يابن الزبير بعثتَ حمزةَ 
  أزرى ِبدجلةَ حين عب عبابهـا     

 

  يا ليتَ حمزةَ كان خلفَ عمـانِ       
  )1(اخـر الطُّوفـانِ   وتقاذفتْ بزو 

 
_____________________________  

هكذا ولم أجد لهما    " قال بعض الشعراء  : "لم ينسب صاحب األغاني األبيات ألي شاعر، وقال        (*) 
  .358 / 3: األغاني . قائالً محددا فيما قرأت من مظان



  :ضوء على الشعر
رف فيها، وشكا بعض أهلها إلى عبد اهللا لما كان حمزة والياً على البصرة، وكان سيء العمل والتص

. إن كان لك حاجة بالبصرة فاصرف ابنك حمزة عنها وأعد إليها مصعباً، ففعل ذلك   : ابن الزبير، وقالوا  
  .359-3/358: األغاني . فقال أحد الشعراء يهجو حمزة 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .3/359: األغاني األصفهاني،  ) 1( 

______________________________  

-93-  
  (*):قال بعض الشعراء

)1(  

  ] الطويل [
1/  
2/ 

ـَدى الباِب شدة        وشـد أبو بكـٍر ل
  هنالك ال أخشى حصين بن نَــاِتل      

 

 ـيٍن أن يصَأبـت ِلحكَـرا ويـيماح 

  )1(الِعيِر نُعمان خَثْعمـا    ِجلـد أََير  وال
 

_____________________________  
  360 /5: أنساب األشراف . كذا وردت في المصدر بال نسبة ه (*) 

  -:ضوء على الشعر 
لما حاصر أهل الشام عبد اهللا بن الزبير في مكة الحصار األول، نصب حصين بن ناتل منجنيقا في        

انهض إلى القوم، وكان أيامهـا ال يقاتـل،   : الجبل، وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي يقول البن الزبير  
: أنساب األشـراف . وقاتل، وأبلى غالم البن الزبير يقال له سلَيم أو سليمان، بالء حسنا ، فأعتقه            فنهض

5/360  
  .عبد اهللا بن الزبير: أبو بكر/ 1
 .5/360: أنساب األشراف . قائد من قواد أهل الشام: لحصين/ 1

 .5/360: أنساب األشراف . قائد من قواد أهل الشام: نعمان/ 2

  :ف الرواياتالتوثيق واختال
  .5/360: أنساب األشراف البالذري، )1(

______________________________  



-94-  
  (*):قال شاعر

)1(  

  ]  الرجز [
1/      كــان نم ؤمنينالم رأبلغْ أمي  

 

  )1(ابـن الزبيـِر عـائذٌ باألركـانِ    

 

_____________________________  
  . لم أقف على قائل الشعر  (*) 

  : على الشعر ضوء
حمل بعض أصحاب ابن الزبير ،  وأقاموا الخيام حول الكعبة فأطارتها الريح ، فاحترق ما جعـل                  

أنساب . حول الكعبة ليقيها، واحترقت أستارها، وتصدعت فبناها بعد ذلك، فقال الشاعر منكراً هذا العمل
  .5/364: األشراف 

  :التوثيق واختالف الروايات
  .5/364: األشراف أنساب البالذري، ) 1(

______________________________  

-95-  
  (*)وقال رجل من عدوان

)1(  
  :من أهل المدينة

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/ 

  لئن مصعب خلّى عيلـك مكانَـه      
  وإن مصعب خالّك والحرب بعده    
  فَشمر إلى األعداء وانهض بقـوةٍ     
ــا ــولي المــؤمنين فإنم ــق ب   وِث

 

   غيـر ملـِيم    لقد عاش عند النـاسِ     
  فأنت لدى الهيجـاء غيـر سـؤوم       
  فإنّــك عنــد البــأس غيــر ذَمــيم

  )1(يحامي على اَألحساِب كلُّ كـريمِ     

 



_____________________________   
  .لم أقف على اسم قائل األبيات  (*) 

  -:ضوء على الشعر 
أياماً، حتى تحدث به  لما أتى خبر مقتل مصعب بن الزبير ،  أضرب عبد اهللا بن الزبير عن ذكره                 

إماء مكة في الطرق، ثم صعد المنبر، وخطب خطبة طويلة يذكر فيها حجم البالء والمصيبة التي ألمت                 
 له وألصحابه، وذكر بقتله مقتل أبيه الزبير بن العوام، وأخيـه المنـذر ،              راقبه، ويذكر خيانة أهل الع    

األخبـار  .  والجد  في مناهـضته عـدوه       وبينما هو يخطب قام له رجل من بني عدوان يأمره بالصبر          
  . 541:  الموفقيات 

  . 2/175:  والخطبة موجودة في جمهرة خطب العرب-

  :التوثيق واختالف الروايات
  .542-541: األخبار الموفيقاتابن بكار، ) 1(

_____________________________  

-96-  
  (*)قال رجل من بني تميم 

)1(  

  ] الطويل [
1/  
2/ 

  اهللا لمــا أثــارهمأقــوُل ألهــل 
  جزى اُهللا أهَل الشَّاِم فيِه مالَمـة      

  

  محرق بيـت اهللا هيجـوا البواكيـا        
  )1(وأصالهم حجراً من الناِر حاِميـا     

 

_____________________________  
  .لم أجد نسبا لهذين البيتين فيما قرأت من مظان  (*) 

  :ضوء على الشعر
 الزبير الحصار األول، وتم حـرق الكعبـة بعـد ضـربها             لما كان حصار أهل الشام عبد اهللا بن       

  .بالمنجنيق، قال الرجل شعره داعيا على أهل الشام بالحرق

  : التوثيق واختالف الروايات
  .5/365: أنساب األشراف البالذري، ) 1(



______________________________  

-97-  
  (*)قال بعض الشعراء

)1(  

  ] الرجز [
1/ يمــاج ــك ب ــام ل ــل ع   راأك

 

  )1(تغُزو بنا وال تفيد خيرا    /2 
 

_____________________________  
  . لم أقف على قائل لهذا البيت فيما رجعت إليه من مظان (*) 

  :ضوء على الشعر
:  لما بلغ مصعبا قدوم عبد الملك إليه، أراد السير إليه بأهل البصرة، فأبوا أن يسيروا معه، وقـالوا    

   ونا من الخوارج مطلعلينا فأرسل إلى المهلب، وهو عامله على الموصل والجزيرة ،  فواله قتـال   عد 
  .7/88: أنساب األشراف . الخوارج وخرج، فقال بعض الشعراء البيت

  .1/314: ياقوت. موضع دون تكريت كان يعسكر بها مصعب بن الزبير: باجميرا/ 1

  : التوثيق واختالف الروايات
  .19/131: األغاني األصفهاني، ) 1(
  .7/88:  البيت في أنساب األشراف -
  .1/314 :معجم البلدان والبيت في -

______________________________  

-98-  
  (*)قال رجٌل من جعثَم

)1(  

  ] الرجز [
ــد  /1 ــِق المزِب ــل الفَِني ــارة مث   خطَّ

 
  )1(نَرمي بها عواذ هذا المـسجدِ     /2 

 



_____________________________  
  .عثر على ترجمة واضحة تفيد التعريف أكثر لم أ (*) 

  :ضوء على الشعر
وألح عليـه بـالمنجنيق   ) الكعبة(حاصر الحجاج بن يوسف الثقفي ، عبد اهللا بن الزبير في المسجد            

وصير على رماتها رجال من جعثم فجعل يرمي المنجنيق وهو يقول البيت السابق، وقد كان المقـاتلون            
جزون البيت وهم يرمون الكعبة بالمنجنيق، وقد كان رماة المنجنيق يقولون مثـل        لعبد اهللا ابن الزبير ير    

  :هذا في حصار حصين بن نمير أيام يزيد بن معاوية 
  7/118: أنساب األشراف ) : كيف ترى صنيع أم فروة     تقتلهم بن الصفا والمروة (
  .مادة خطر : لسان ال. تخطر بلبنها مرة بعد مرة في السير نشاطا : ناقة خطارة / 1

  : التوثيق واختالف الرويات
  .7/118 و  359 / 5: أنساب األشراف البالذري، ) 1(
  : نسبه إلى أهل الشام وروايته498 / 5:  تاريخ الطبري -

  .)بها أعواد  /  ( 1   
  .  نسبها ألهل الشام مرة، وللمقاتلين مرة أخرى وهم يرمون الكعبة5/165:  العقد الفريد-
  .)خطارة مثل الفتيق الزبد      نرمي بها أعواد هذا المسجد   ( / 1  
  .مادة خطر، وينسبه إلى الحجاج :  اللسان -
  .)الرجز الثاني ( ولم يكمل البيت ) خطارة كالجمل الفنيق /  ( 1  
  .)يرمى : (  ذكر البيت وروايته117: الفخري في اآلداب السلطانية-
  ).أعواذ( ر البيت وروايته  ذك4/464: الكامل في التاريخ-

______________________________  

-99-  
  (*)أهل الشام

)1(   

  ] الرجز [
1/  
2/  
3/  

  يا ابن الزبيِر طال ما عـصيكا       
ــا  ــا إليك ــا عنيتن ــاَل م   وط
ــا ــذي أتيكـ ــزين بالـ   لَتجـ

 



ــا  /4 ــسيِفنا قفيك ــضِربن ِب   )1(لن
 

_____________________________  
  .ائال محددا لهذا الرجز لم أجد ق (*) 

  :ضوء على الشعر
ال يروعنَّكم فإنها   : رمى الحجاج البيت الحرام ، فسقطت على المنجنيق صاعقة في يوم مطير فقال            

  .7/122: أنساب األشراف. الشعر: وجعل أهل الشام يقولون وهم يرمون: صواعق تهامة، قال

  : التوثيق واختالف الروايات
  .122 /7: ألشراف أنساب ا البالذري، )1(
دون الثالث  /1،2،4  ذكر    4/428:   الرجز في خزانة األدب للبغدادي ونسبها لراجز من حمير           -

  : وروايته
  ).  طالما /   ( 1  
  ). وطالما /   ( 2  

فأبـدلت األلـف يـاء وهـذا عنـد               ) قفاكا  : ( إذ حقّها ) قفيكا( وهذا الرجز من شواهده في لفظة       
  ).هذيل(

  . بالرواية نفسها / 1/2/3ذكر  : 4/123:  في التاريخ الكامل-

______________________________  

-100-  
  (*)رجل من بني أسد

)1(   
  : قال يرثي مصعبا

  ] الطويل [
1/  
2/  
3/  
4/  

لعمر المـوتَ  ك إن    ـ  منـا لم   عولَ
  فإن يك أمسى مصعب نال حتفَـه      
  جِميَل المحيا يوِهن الِقرن غَربـه     
  أتاه ِحمام الموت وسـط جنـوِده      

ـ  ر  فتى ّلبكُ  ريـبِ أراع   الـذّ  ِبح  
  لقد كان صلْب العوِد غير هيـوبِ      
  وِإن عضه دهـر فغيـر رهـوبِ       
  فطاروا ِشالالً واسـتَقَى بـذَنُوبِ     



  ولو صبروا نالوا حبـاً وكرامـةً       /5
 

ــوِب ــوا بغيــر قُل   )1(ولكــنَّهم ولَّ
 

_____________________________  
لم أقف على نسبة معينة للشعر غير ما قاله صاحب أخبار الموفقيـات وصـاحب األغـاني                  (*) 
  .وذكر األبيات" قال رجل من بني أسد بن عبد العزى يرثي مصعباً:  "وقولهما

  

  :ضوء على الشعر
  .) شلل( مادة : اللسان.  فروا متفرقين: طاروا شالال/ 4
  .)حبو ( مادة : اللسان. ةجمع حبوه وهو العطي: حبا/ 5

  :التوثيق واختالف الروايات
  141-19/140:األغانياألصفهاني، ) 1(
  :، وروايته543:  األبيات في األخبار الموفقيات -
  . فراغ في األصل ثبتها محقق الكتاب، واعتمدت تثبيته ) أمسى ( كلمة /  2  
  3 /ه دهرفغير قطوبجميل المحيا يرهب القرن درأه        وإن عض  (  
  ) فطاروا سالالً / ( 4  
  ....) لو صبروا نالوا الحياة وسؤددا    ولكنهم طاروا / ( 5  

______________________________  

-101-  
  (*)بعض الراجزين

)1(  
  :قالوا للمنذر بن الزبير بن العوام

  ] الرجز [
1/  
3/ 

قاسين  قبل الص يالً منكـرا  ح ل ب  
  راسالكثيب ح أصبحن صرعى ب  

 

  حتى إذا الصبح انجلى فأسـفرا     /2 
4/    شـكون الم نـ لو يتَكَلم   )1(راِذنْ
 

_____________________________  
  .175-3/174: هكذا وردت في ربيع األبرار(*) 



  :ضوء على الشعر
ه ماله  غاضب المنذر بن الزبير أخاه عبد اهللا بن الزبير، فقدم على معاوية وأعطاه ألف ألف وأقطع               

المعروف بمنذرات في البصرة، ولما وقعت الحرب على عبد اهللا بن الزبير، خاف يزيد بن معاوية أن                  
يتصل المنذر بأخيه، فقبض عليه، وخيره بالبقاء عنده أو الرحيل إلى مكة، فرحل ووصل مع من معـه                 

  .175-3/174: ربيع األبرار. وهم يرجزون األبيات

  :التوثيق واختالف الروايات
  .175-3/174: ربيع األبرارالزمخشري، ) 1(

______________________________  

-102-  
  (*):قال الشاعر

)1(  

  ] الطويل [
1/      رأيت أبا بكر وربك غالـب  

 

  )1(على أمره يبغي الخالفة بالتمرِ     
 

_____________________________  
  .3/179: هكذا ورد في نثر الدرر دون نسبة (*) 

  :ضوء على الشعر
  .أكلتم تمري، وعصيتم أمري، فقال الشاعر له البيت: خطب عبد اهللا بن الزبير يوماً في الناس وقال

  .3/179: نثر الدرر
  .7/197: العقد الفريد. لقب عبد اهللا بن الزبير: أبو بكر/ 1

  :التوثيق واختالف الروايات
  .179/ 3ج: نثر الدرراآلبي، ) 1(
  .نفسها بالرواية 7/197:  العقد الفريد-
  . بالرواية نفسها6/348:  أنساب األسراف-

______________________________  

-103-  



  (*):قال رجل من الكالع

)1(  

  ] الوافر [
1/  
2/ 

  معاِويةُ، الخَليفـةُ ال تُمـارى     
  فمن غَلَب الشقاء عليه جهـال     

 

  ــك ــإن تَهِل ــد ف ــسنا يزي    فَساِئ
ــد ــه الحِدي ــي مفاِرق ــم ف   )1(تَحكَّ

  
_____________________________  

  .1/159: هكذا وردت في كتاب أمالي القالي(*) 

  :ضوء على الشعر
هذا أمير المؤمنين، وأشار إلـى      : لما أقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد قام رجل من ذي الكالع فقال           

  .الشعرمعاوية، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا، وأشار إلى السيف ثم قال 
  .1/159: كتاب األمالي

  .إشارة إلى ضرب السيف في الرؤوس: الحديد/ 2

  :التوثيق واختالف الروايات
  .1/159: كتاب أمالي القاليالقالي، ) 1(
  . ذكر البيتين بالرواية نفسها1/310:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده-

______________________________  



-104-  
  (*)رجل من قضاعة

)1(  

  ] الرجز [
1/  
3/  
5/ 
 

  يا صـاحبي ارتحـال ثـم أمِلـسا        
ــا ــاً بؤس ــاِن نَاس ــدى األرك   إن ل
                            إن الفتى

  
  

حكم 

  ال تحبسا لدى الحـصين محبـسا   /2
ــسا /4 ــسن األنف ــات يخْتَِل   وبارق

 )1(يوم كُلسا

_____________________________  
  .3/100: لكامل في اللغة واألدب بال نسبة هكذا وردت األرجاز في ا(*) 

  :ضوء على الشعر
بعد إذ كان الحصين بن نمير قـد  -كان سبب وضع الحرب بين عبد اهللا بن الزبير وبين أهل الشام           

 أنه أتاهم موت يزيد بن معاوية وكان أهل الشام قد ضجروا من المقام على ابن الزبير،                 -حصر الزبير 
  .3/100: الكامل في اللغة واألدب. فقال شاعرهم هذا الرجزوحنقت الخوارج في قتالهم 

  .3/100: الكامل في اللغة واألدب. يريد تخلصاً سهالً: ثم أحلسا/ 1
  .جميل، وجد، نفسه: كلس/ 5

  .3/100: الكامل في اللغة واألدبالمبرد، ) 1(  :الروايات واختالف التوثيق



  

  خاتمة البحث
عر الحركة الزبيرية لم يدرس دراسة جدية من قبل الباحثين،  توصلت هذه الدراسة إلى أن ش   

بل كانوا يمرون عليه مرور الخاطف المسرع، فجاءت مالحظاتهم على هذا الشعر خاطفة وغير 
  .متأنية، مما جعل صورته تبدو لي مشوشة وغير واضحة 

اء الحركة     لذا كان قصد البحث أن يلقي األضواء على شعر الحركة الزبيرية، وعلى شعر
وجهودهم الصادقة، وعزمهم األكيد على مناصرة الخليفة عبد اهللا بن الزبير بن العوام وأخيه 
مصعب ، محاولين بما أوتوا من عزم وجهد ومناصرة الذود عن الخليفة، وتثبيت الخالفة 
 لقريش، خدمة للدين وأهله، فجاء شعرهم سالحا فتاكا ضد أعدائهم، مثل مرحلة هامة من مراحل

تاريخ اإلسالم الدقيقة شديدة الحساسية والتأثير، فحق لهذا البحث أن يخرج هذا الشعر من بطون 
الكتب التراثية ما أمكنه ذلك ، وأن يخرجه من الباب الذي أسره فيه بعض الباحثين، أال وهو 

شعر الحركة الزبيرية ، ليكون ديوانا : باب الحماسة والحرب، ويضعه في مكانه الصحيح 
  .عا ألشعارهم ، يمثل حقيقة ذاك الحزب وما دار حوله من أحداث جام

قدمت لها بمهاد تاريخي تبين لي من خالله أن عبد :  وهو الدراسة ألولفي القسم ا          ف
 إلى أحد البطون القرشية التي كانت لها مكانتها السياسية في الجاهلية وزادها  بن الزبير ينتمياهللا

  .شهرتها القديمةاإلسالم شهرة فوق 
    وتبين من خالل نشأة حياة عبد اهللا بن الزبير أن الخالفة الراشدة تعد المدرسة األولى لنشأته 
وبخاصة في عهد عثمان بن عفان وكان ذا شأن عنده حتى اختاره دون غيره ليكون أمير 

  .المدافعين يوم الدار عنها
بير كان مؤثرا في مواقف أبيه وخالته عائشة  أن عبد اهللا بن الز   وخلص المهاد التاريخي إلى

أم المؤمنين ومن معهما، واتضح هذا التأثير في الخروج على علي بن أبي طالب كرم اهللا 
وجهه، وكان يعمل إلى لفت النظر إلى أحقية أبيه بالخالفة، فشكل وقتها حزبا سياسيا جديدا هو 

 بشخصية عائشة أم المؤمنين رضي اهللا الحزب الزبيري بزعامة الزبير وولده عبد اهللا معززا
   .عنها وأرضاها

ن لي أن عبد اهللا بن الزبير قد لزم الهدوء والسكينة وعدم المقارعة في الخالفة أيام يوتب     
  معاوية بن أبي سفيان ، في حين كان معاوية من خالل أساليب عدة يحاول اجتذاب ابن الزبير



  .   إلى مجلسه ومناظراته الكالمية 
عبد اهللا بن الزبير قد عاود العمل السياسي الفعلي بتزعمه حركة معارضة أن    وخلصت إلى 

ترك األمر أمام فكرة تنفيذ معاوية لوالية العهد ، ووجود من هو أحق منه من أبناء الصحابة، و
  .شورى لعامة المسلمين 

اصر الدعم الضرورية  خلو دعوته من عن- بعد أن تم األمر لعبد اهللا بن الزبير–    وتبين 
 أن عهد خالفته لم يستطع حماية المحرومين من الجماعات اإلسالمية اللبقاء واالستمرار، كم

التي ناصرته وأيدته، بل اقتصر عهده على مقارعة حق بني أمية في الخالفة وإلعادة األمر 
  .شورى بين المسلمين 

ة طوال فترة حكمه ولم يقم بجوالت     وخلص المهاد إلى أن عبد اهللا بن الزبير قد لزم مك
 –لألمصار اإلسالمية المختلفة لحشد المعارضين إلى صفه في معركته ضد األمويين، ظنا منه 

إعادة المكانة الدينية للخالفة كما كانت زمن الرسول عليه السالم أنه يعمل على  -حسب رأيي
فاعلة على الصعيد ذاته، وخاصة والخلفاء من بعده، مما حرم دعوته تأييد العديد من القوى ال

  .ا حول خالفته كما كان يعتقدالعراق الذي لم يكن متالحما وموحد
    وخلص المهاد إلى أن مقتل عبد اهللا بن الزبير مثل نهاية الحكم الحجازي بصورة نهائية ، 

فادت طائفة اتجهت إلى العلم والتقى والزهد، وأخرى است: وبعده انقسم الحجازيون إلى طائفتين
الزبير وليتجاهله عبد اهللا بن ليسدل الستار على حزب . من عطاء بني أمية وسارت في ركابهم

المؤرخون على مدار التاريخ كخليفة شرعي حكم عقدا من الزمن دون تدوين ضمن التاريخ 
  .اإلسالمي ندرسه كما ندرس تاريخ الخلفاء وتاريخ األمويين 

كة الزبيرية استعرضت الموضوعات التي دارت في      وفي دراستي لموضوعات شعر الحر
أشعارهم ، موضحا تعدد هذه األغراض التي استغرقت شعرهم ، والتي شملت كل أغراض 

 من خالل همعصرهم ، فرددت على من قال ال يمكن التعرف على أحوال الزبيريين وأخبار
  . تكملة وإيضاحا أشعارهم وذلك لقلتها، ثم أثبت ما اتصل بالزبيريين في أشعار غيرهم

     أما ما أوردته من تعرضي ألشهر شعراء الحركة الزبيرية ، فهو دحض للرأي القائل أن 
الحزب الزبيري لم يحفل إال بشاعر واحد هو عبيد اهللا بن قيس الرقيات، وردد كثير من 

 ، إما الدارسين الرأي نفسه ، بيد أن كثيرا من الشعراء انضموا آنذاك لجانب الحزب الزبيري
منافحين عن حقهم في الخالفة، إلغاظة األمويين ، وإما مادحين آل الزبير، وذاكرين شرفهم 



فمن هؤالء أبو وجزة السعدي، والنابغة الجعدي، ...ونسبهم وكرمهم وعطاءهم ومحاسنهم 
وأعشى همدان، وموسى شهوات، وإسماعيل بن يسار، وزفر بن الحارث، وسراقة بن مرداس 

  ... .من بن خريم ، واألقيشر األسدي البارقي، وأي
     وتبين من خالل دراسة الموضوعات أنها تنوعت شأنها في ذلك شأن موضوعات العصر 

 ففي المديح الحظت امتزاجه بالسياسة، وما يتعلق بمدح الخليفة فقد سجلت أنه لم يصل :األموي
 بن الزبير عن دائرة عبد اهللابعد إلى ما كان عليه الحال في مدح مصعب، وعللت ذلك في 

  .ر اإلسالمية وتركها ألخيه مصعب الضوء اإلعالمي ، وعدم مشاركته األحداث في األمصا
     وفي الهجاء أشرت للهجاء الشخصي الذي انصب على عبد اهللا بن الزبير الخليفة من جهة، 

ب من وإلى الهجاء الذي قصد منه خصوم آل الزبير من جهة أخرى، كما تبين لي في جان
جوانب الهجاء ما يعرف بالهجاء الديني، وفيه يتعرض المهجو إلى التجريح الديني والطعن في 
األخالق، وأظهر الشعر المجموع تسجيال أكبر عند األمويين ومؤيديهم عنه في شعراء الحزب 
الزبيري في هذا المجال، وعللت هذا في كثرة الشعراء الملتفين حول األمويين طمعا في 

  .،وعدم محبة عبد اهللا بن الزبير في تقريب الشعراء إليه العطاء
     وتبين اشتراك القصيد مع الرجز في هذا الغرض، واختلطت المعاني اإلسالمية 

  .بالجاهلية،لما في الهجاء من نزعات عصبية وقبلية ال يمكن تجاهلها 
مية الخالصة، وفاضت      وفي الرثاء خلصت الدراسة إلى أنه كان يقوم على المعاني اإلسال

ألسنة الشعراء فيه شعرا نحو عبد اهللا بن الزبير وأخيه مصعب، والحظت وجود رثاء جماعي 
 يملك  الحيث تجد الشاعر،بكى فيه الشعراء قتالهم ، فهو ناتج عن كثرة الحروب وكثرة القتلى، 

   .الوقت لرثاء كل فرد على حدة
والقدر على مفردات قصائد الرثاء من جهة،      والحظت سيطرة معاني اإليمان بالقضاء 

  .والدعوة للثأر واالنتقام من جهة أخرى ، وتبشير القتيل بجنان النعيم من جهة ثالثة 
   وفي غرض الحماسة والحرب فقد تبين لي سيره في شعر الحركة الزبيرية إلى اتجاهات عدة 

حية المملوءة بالفخر والحماسة ، من حيث المعاني والدالالت، وتراوح بين وصف البطولة والتض
ووصف قتال الزبيريين وإقدامهم كما فعل عبيد اهللا بن قيس الرقيات، وبين الفخر والحماسة 
المتعلقة بالوقائع والحروب ، كما هو الحال في موقعة راهط ومثله زفر بن الحارث الكالبي ، 

عر عبد اهللا بن الزبير وبين الفخر بالبطولة الفردية ووصف حال المحارب كما ظهر في ش



الخليفة، وكذلك جاءت معان أخرى لها عالقة بالتهديد والوعيد ذات الصلة الوثيقة بالصراع 
  .والحرب 

    وتبين للدراسة موضوعات أخرى ذات أهمية كبيرة في شعر الحركة الزبيرية ، كونها ترتبط 
والشكوى، وقد اتخذ خصوم بأحداث الحركة ومستقبلها السياسي ، ومنها االستعطاف والعتاب 

الحزب الزبيري من االستعطاف لدى األمويين وسيلة  لنيل مطالبهم عبر التعريض بعبد اهللا بن 
  .الزبير وحزبه، وإعالن مواقفهم في تلك الحرب الدائرة 

شعراء الحركة الزبيرية قدموا لقصائدهم، فهم من   في بناء القصيدةف :     وفي الدراسة الفنية
، ومقدماتهم توزعت بين  وأصوله عصرهمشوا في زمن قلما يخرج عن تقاليد الذين عاالشعراء 

 والرحلة – والشيب والشباب – وطيف الخيال – والنسيب –ألوان شتى من هم الليل وطوله 
  .وقد قدمت نماذج لتلك األلوان بينت فيها طبيعة مقدماتهم .والراحلة 

 أن شعراء الحركة الزبيرية قد أفادوا من تراث ومن خالل اللغة واألسلوب تبين لي      
القرآن الكريم في أسلوبهم وألفاظهم ب كما أنهم تأثروا ... ي والصور الجاهلية في األلفاظ والمعان

رة، فسهلت وأنهم تأثروا ببيئتهم ومزاج أهل عصرهم الذين نزعوا من البداوة إلى الحضا... 
  .شي والغريب وحألفاظهم ونفروا من ال

    وقد الحظت اختالف األساليب باختالف األغراض ، ورأيت لكل غرض أسلوبا خاصا به،  
وقد رصدت لمظاهر أسلوبية ولغوية في شعر الحركة الزبيرية ، وبينت كيف كان شاعر الحركة 

  .الزبيرية يطوع أسلوبه لخدمة غرضه الذي يريد النظم عليه 
 شعراء الحركة الزبيرية ينظمون الشعر في الموسيقى فقد وجدتو     وفي دراسة األوزان 

أكثر بحور الشعر تكرارا وورودا، وغابت بعض البحور الشعرية عن التمثيل والظهور، وكأنهم 
. لم يرغبوا في التجديد، ولما أحصيت البحور فقد استولى بحر الطويل على الكثرة في الورود

ت إلى بعض العيوب التي وقع فيها وقد تبين سالمة نظم الشعر من العيوب في أغلبه، وتعرض
  .الشعراء خاصة فيما يتعلق بالمطلع والقافية 

 وجدت أشعارا تقريرية كثيرة في شعر الحركة الزبيرية ،     وفي دراسة الصورة والخيال  
خالية من الخيال واالنفعال، فجاءت باردة جامدة ، وعللت ذلك إلى ظروف ارتجالهم الشعر، أو 

المحارب بقتاله ، فسرعة الحدث خطفت منه اللمسة الفنية المتأنية ، وسارع إلى النشغال الشاعر 
وقد مثلت الطبيعة المادة األولية .ذهنه تسجيل اللحظة مالمسا الحقيقة فيها أكثر من المجاز



لصورهم وأخيلتهم، فأخذوا من هوائها وسمائها وطيورها وما يدب عليها ما يناسب الحالة التي 
  .نت صادقة في أكثر أحيانها نظما ا، فكايريدون تصويره

 جمعت فيها شعر الحركة الزبيرية – وبعد جهد طويل وشاق – من الرسالة      أما القسم الثاني
وخرجته وبينت اختالف رواياته وترجمت ما أسعفتني المراجع لشعرائه، وعلقت على كل شعر 

  .مجموع بما يكفل توضيحه وإزالة غموضه 
بيتا، يمثل شعر الحركة الزبيرية أو على عالقة ) 1361( عر المجموع     وقد وصل الش

مباشرة بها، ووصل عدد الشعراء المشاركين في هذا الشعر أكثر من مئة شاعر وراجز، وكثيرا 
التي مزقتها أحداث الحرب فوزعتها -ما كنت ألملم أجزاء القصيدة الواحدة أو المقطعة الواحدة 

 وأعيدها كما تصورت أنه الوضع األقرب إلى القبول ، وإلى ما -ةعلى كتب التأريخ المختلف
  .تصورت أنها كانت عليه

بذكر قصائد أو     وذكرت المصادر التي جمعت منها الشعر، وذكرت المصادر التي انفردت 
  .ها أبيات لم ترد إال في

يرية ، فهو جمع    وال أظنني أجاوز الحقيقة عندما أقول أنني لم أسبق لجمع شعر الحركة الزب
جديد لم تتناوله األقالم فيما أعلم وبخاصة في البحوث الجامعية ، وال يزال هذا الموضوع بكرا 
 يحتاج إلى استقصاء للشعر بشكل أكبر فهناك المزيد ، وكلما تزودت بكتاب قديم وجدت مزيدا

 الشعربعدمامن الشعر، وهنا كانت أهمية الشعر المجموع ، والتي تمثلت في الكشف عن هذا 
  . كان في الظن أنه قليل ال يمثل واقعا يستحق الدراسة 

      وأخيرا في هذا الجهد المتواضع حاولت أن أقوم بجالء الغموض الذي دار حول شـعر               
الحركة الزبيرية كونه حاضرا في بطون الكتب يستحق الدرس، معترفا بتقصير نال بعضا من جوانبه،               

واهللا ه ودرسه، متطلعا لغد آت بإذن اهللا ، أكمل فيه تقصير ما بدأتـه               عذري فيه صعوبة ما قمت بجمع     
  .أسأل أن يقيني شر الزلل، وأن ينير قلبي بنور العلم واإليمان

 .  
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ــوام  ــن الع ــر ب ــن الزبي ــر ب   جعف

ــوث   ــن غ ــاث ب ــل(غي   )األخط
  بعـــــــض قـــــــضاعة
  رجــــل مــــن جعــــثم  
ــي   ــة الخثعم ــن خزيم ــر ب   الزبي
ــسار  ــن يــ ــماعيل بــ   إســ
ــي  ــد المخزوم ــن خال ــارث ب   الح
ــاز    ــط الرج ــن األرق ــد ب   حمي
  زفــر بــن حــارث الكالبــي   
ــسدوسي  ــوف ال ــن منج ــويد ب   س
  عبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــوام

  ن الزبيــر بــن العــوامعبــد اهللا بــ
  

  عبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــوام
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب   عبي
  العـــديل بـــن فـــرخ العـــدلي
ــف   ــن انيــ ــان بــ   غطفــ

  )شـهوات (موسى بن يسار المـدني      
  بعــــــض الــــــشعراء 
ــزين  ــض الراجــــ   بعــــ
ــاني  ــم الكنــ ــو الجهــ   أبــ
  أبـــو حـــرة مـــولى خزاعـــة
  زفــر بــن حــارث الكالبــي   
  عبـــد الـــرحمن بـــن الحكـــم

ــر    ــن الح ــد اهللا ب ــيعب   الجعف
ــة   ــن معاويــ ــد بــ   يزيــ

  )أبو األسود الـدؤلي   ( ظالم بن عمرو  
ــد   ــن هنــ ــساور بــ   المــ
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371  
195  
160  
182  
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214  
246  
247  
  
247  
290  
308  
322  
343  
371  
374  
179  
186  
197  
221  
271  
361  
217  
339  

 الراءحرف 



أصبر  
صرار  

  وحاضره
     ودوره
  أموِر

  محضِر
  ممطوِر
  وأشعِر
  بالتمِر
  بالنكِر
  ينصِر
  الشبِر
  الزبيِر
  الذكِر
  
  أملسا
  التبئيسا
المجالس  
  نفسي
  
  قريِش
  
  خداعا
  بدعة

  والفجيعه
موجع  
جزع  
  قطعوا
  مسمِع
  داِعـ

ــز   الرجــــ
  الــــــوافر
ــل   الطويــــ
  مجزوء الكامـل  
ــل   الطويــــ
ــل   الطويــــ
ــسيط   البــــ
ــل   الكامــــ
ــل   الطويــــ
ــل   الطويــــ
ــل   الكامــــ
ــل   الطويــــ
ــف   الخفيــــ
ــل   الكامــــ

  
ــز   الرجــــ
ــز   الرجــــ
ــل   الطويــــ
ــل   الطويــــ

  
  الــــــوافر

  
ــل   الكامــــ
ــارب   المتقـــ
  مجزوء الكامـل  
ــل   الكامــــ

ــسيطال   بــــ
ــسيط   البــــ
ــارب   المتقـــ
ــل   الكامــــ

عبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــوام
أيمــن بـــن خـــريم األســـدي 

  )أبو قطيفة(عمرو بن الوليد بن أبي معيط
  مولى بني مخزومعبد اهللا بن أبي كثير 

ــوث   ــن غ ــاث ب ــل(غي )األخط
معـــن بـــن أوس المزنـــي  

ــن صعــصعة  ــرزدق(همــام ب )الف
ــة   ــن معاويــ ــد بــ يزيــ

)مجهـــول (قـــال شـــاعر   
الحـــــــزين الـــــــديلي
ســــهم بــــن حنظلــــة  
ــديلمي  ــروز ال ــن في ــضحاك ب ال

)أعشى همدان(عبد الرحمن بن الحارث     
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي

  
ــضاعة  ــن قــ ــل مــ رجــ
ــي ــوب البجلـــــ أيـــــ

ــييم    ــن ش ــر ب ــامي(عمي )القط
ــي   ــشهاب القين ــن م ــل ب األقيب

  الشين حرف
أيمــن بـــن خـــريم األســـدي 

  
ــيمأنـــــس بـــــن ز نـــ

عــامر بــن حذيفــة العــدوي   
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي
عبــــد اهللا بــــن الحجــــاج
ــي    ــر الجعف ــن الح ــد اهللا ب عب
ــة   ــن عطيــ ــر بــ جريــ
شـــــــاعر مجهـــــــول
ــري    ــرغ الحمي ــد بــن مف يزي
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164  
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341  
350  
362  
375  
189  
212  
215  
226  
291  
  
377  
166  
321  
161  
  
165  
  
163  
218  
292  
231  
272  
176  
366  
363  

 السينحرف 

 العينحرف 



  تخلِع
  
  خنافَا

  المصطفَى
  عارفُ
  عارِف

  اإلنصاِف
  
  باقْ

  العيوقَا
  سابقَا
  عوقَها
  معرقُ
  فرقُ

  وتحمقُوا
  خالئقُه
  الشرِق
  الخلِقي
  
  هالكَا
  عصيكَا
الشكك  
  أبِكي
  

  الكسْل
  عْل
  يعتدْل
  رحيال
  وال نفال
  المصلى

ــارب المتقـــ
  

ــارب المتقـــ
ــز الرجــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــل الكامــــ

  
ــز الرجــــ
ــل الكامــــ
ــل الطويــــ
ــز الرجــــ
ــل الطويــــ
ــسرح المنـــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــل الكامــــ
ــسيط البــــ

  
ــل الطويــــ
ــز الرجــــ
ــسيط البــــ
ــل الكامــــ

  
ــل الطويــــ
مجزوء الرجـز  
الرمــــــل
ــل الكامــــ
ــسيط البــــ
ــز الرجــــ

ــي   ــب العتك ــن ض ــارث ب الح
  

يزيد بن أبي عبيد الـسلمي الـسعدي       
عبــــد اهللا بــــن الحجــــاج

)أعشى همدان(عبد الرحمن بن الحارث     
ــوث   ــن غ ــاث ب ــل( غي )األخط

)أبو العباس األعمى  (السائب بن فروخ    
  حرف القاف

عبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــوام
بــــالل بــــن جريــــر  

ــن صعــصعة  ــرزدق(همــام ب )الف
ــسلولي   ــام ال ــن هم ــد اهللا ب عب

ــن صعــصعة  ــرزدق(همــام ب )الف
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي

  )أبو العباس األعمى(السائب بن فروخ 
)األقيـشر (المغيرة بن عبد اهللا األسدي    

ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي
أبـــو حـــرة مـــولى خزاعـــة

  حرف الكاف
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي
أهــــــــل الــــــــشام
فـــــالن بـــــن همـــــام
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي

  حرف الالم
ــي    ــر الجعف ــن الح ــد اهللا ب عب
عبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــوام
أيمــن بـــن خـــريم األســـدي 

)الراعي(عبد اهللا بن حصين بن جندل     
ــريك عر ــن شــ ــة بــ فجــ

ــديني   ــرة المــ ــو حــ أبــ
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202  
342  
295  
187  
  
297  
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300  
  
273  
249  
165  
277  
309  
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 الفاءحرف 



  فأحالَها
  عقولَها
  ينقُل
  بخيُل
  فيقتُل
  طويُل
  عطبوُل
  مغلوُل
  فاعُل
  شملوا
  نكوِل
  بالبخِل
  محفِل
  الليِل
  بالعمِل
  ولنازِل
  األوصاِل

  
دم  

الحكم  
  الخداما
  أظلما
اويكرم  
  تحلما
  كريما
فبرام  
معدم  
تميم  
مقيم  

  وشامها

ــل الكامــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ

افرالــــــو
ــف الخفيــــ
ــسيط البــــ
ــل الطويــــ
ــسيط البــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــز الرجــــ
ــسيط البــــ
ــل الطويــــ
ــل الكامــــ

  
الرمــــــل
ــز الرجــــ
ــارب المتقـــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــف الخفيــــ
ــف الخفيــــ
ــل الطويــــ
الــــــوافر
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ

)أعشى بني ربيعة  (عبد اهللا بن خارجة   
)الفــرزدق( همــام بــن صعــصعة 

ــور ــي بـــ ــن أبـــ ابـــ
الحـــــــزين الـــــــديلي
ــي    ــارث الكالب ــن الح ــر ب زف
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي
ــة  ــي ربيعـ ــن أبـ ــر بـ عمـ

)أبـو دهبـل  (وهب بن زمعة بن أسد  
ــن صعــصعة  ــرزدق(همــام ب )الف

الحكــم بــن عبــدل األســدي   
ــراق ــارقي س ــرداس الب ــن م ة ب

ــاد  ــن زيـــ ــلم بـــ ســـ
عبــــد اهللا بــــن الحــــشرج
عبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــوام
ــسلولي   ــام ال ــن هم ــد اهللا ب عب
ــي    ــر الجعف ــن الح ــد اهللا ب عب
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي

  حرف الميم
ــدي   ــر األس ــن الزبي ــد اهللا ب عب

ــة   ــن رؤب ــد اهللا ب ــاج( عب )العج
ــن ســــهية   ــأة بــ أرطــ
امعبــد اهللا بــن الزبيــر بــن العــو

بعــــــض الــــــشعراء 
معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان

)أبو العباس األعمى  (السائب بن فروخ    
)أبو قطيفة (معيط عمرو بن الوليد بن أبي      

)النابغة الجعدي( قيس بن عبد اهللا الجعدي   

ــن صعــصعة  ــرزدق(همــام ب )الف
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي
علــــي بــــن الغــــدير  

228  
353  
170  
188  
198  
301  
312  
357  
351  
190  
207  
209  
233  
250  
263  
274  
303  
  
242  
255  
158  
250  
368  
340  
202  
318  
331  
352  
303  
310  



  رسومها

  ُسوامها
  هاشِم
  حزاِم
  مليِم
  صمِم
  التوائِم
  

مرتهن  
  وتبكينَا
  حسينَا
  سكرانَا
  منَى

القرائن  
  وحزونُها
  فاِني
  عماِن

  باألركاِن
  الليِن

  والركِن
  الركِن

  المساكيِن
  تعِني
  

  نقضتموها
  ثدياها
  
  مروة
  

  البواكيا

ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــز الرجــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ
ــسيط البــــ
ــل الطويــــ

  
الرمــــــل
ــسيط البــــ
الــــــوافر
ــف الخفيــــ
ــل الطويــــ
ــل الطويــــ

ــلا لطويــــ
ــف الخفيــــ
ــل الكامــــ
ــز الرجــــ
ــسيط البــــ
ــسيط البــــ
ــل الطويــــ
ــسيط البــــ
ــل الطويــــ

  
الــــــوافر
ــل الكامــــ

  
ــز الرجــــ

  
ــل الطويــــ

ــة   ــن عطيــ ــر بــ جريــ
ــد اهللا بــن ســلمة الهــذلي    عب

عاصـم الليثـي النهـشلي     نصر بن   
)أبـو دهبـل  ( وهب بن زمعة بن أسد 

ــدوان  ــن عــ ــل مــ رجــ
ــليمان بــن ســالم الحنفــي    س

)كثيـر عـزة  ( كثير بن عبد الرحمن    
  

)شـهوات   ( موسى بن يسار المدني     
)أبـو الطفيـل     ( عامر بـن واثلـة      

ــي    ــر الجعف ــن الح ــد اهللا ب عب
ــات   ــيس الرقي ــن ق ــد اهللا ب عبي
ــة  ــن أبـــي ربيعـ ــرو بـ عمـ

)أبو قطيفة (يد بن أبي معيط   عمرو بن الول  

)كثيـر عـزة  ( كثير بن عبد الرحمن    
)شـهوات ( موسى بن يسار المـدني    

بعــــــض الــــــشعراء 
ــشاعر  ــال الـ ــول ( قـ )مجهـ
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    والمراجعالمصادر ثبت
، نقله إلى العربية محمد عوض محمـد،        ألدبيقواعد النقد ا  :  آبركرمبي، السل  **

  م 1936مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 
  ): هـ370ت( اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر**

،تصحيح محمد محيي الدين عبد الحميـد، مطبعـة         الموازنة بين الطائيين         *
  م1944حجازي للطباعة، القاهرة، 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحيـاء الكتـب          المؤتلف والمختلف،          * 
  م1961العربية، القاهرة، 

ـ 658ت( ابن األبار،أبو عبد اهللا محمد بـن عبـد اهللا القـضاعي     ** الحلـة  ): هـ
  م 1985، القاهرة، 2،تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، طالسيراء

  ): هـ630ت( ابن األثير، أبو الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني**
، تحقيق أبي الفداء عبد اهللا القاضي وآخرين، دار الكتب          الكامل في التاريخ        * 

  م1998، بيروت، 3العلمية، ط
، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،         أسد الغابة في معرفة الصحابة           * 

  م1957
المثل السائر في أدب    ): هـ637ت( ابن األثير، ضياء الدين أبو الفتح بن األثير        **
، 2، تحقيق أحمد الحوفي، وبدوي طبانـة، دار نهـضة مـصر،ط           كاتب والشاعر ال

  القاهرة، دت
، مكتبـة  دراسات في أدب ونصوص العصر األمـوي    :  أحمد، محمد عبد القادر    **

  ، القاهرة، دت1النهضة المصرية، ط
،جمـع  شعر عبد اهللا بن الزبير األسدي   ): هـ75ت( األسدي، عبد اهللا بن الزبير     **

  م1974يى الجبوري، دار الحرية للطباعة، بغداد، وتحقيق يح
  :  إسماعيل، عز الدين** 

  م1978، القاهرة، 3، دار الفكر العربي، طالشعر العربي المعاصر       * 
  م1955، بيروت، 1،دار الفكر العربي، طاألسس الجمالية في النقد       * 



 جـاء فيهـا مـن       أخبار مكة ومـا   ): هـ250ت( األزرقي، محمد بن عبد اهللا     **
  م1969، بيروت، 2،تحقيق رشدي ملحس، دار األندلس للطباعة والنشر، طاآلثار

، ،  حلية األولياء وطبقات األصفياء   ): هـ430ت( األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا     **
  دار الكتب العلمية، بيروت ، دت

  ): هـ356ت( األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسن**
  ، بيروت2ح سمير جابر، دار الفكر، ط،جمع وشراألغاني       * 
  ، تحقيق أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت، دت مقاتل الطالبيين       * 

، الزهـرة  كتـاب ): هـ297ت( األصفهاني، أبو بكر محمد بن أبي سليمى داود        **
، 1مطبعة اآلباء اليـسوعيين، ط   إبراهيم طوقان،   النصف األول تحقيق لويس نيكل و     

صف الثاني تحقيق إبراهيم السامرائي ونور القيسي، مطبعـة         م والن 1932بيروت،  
  م1975دار الحرية، بغداد، 

كتـاب  ): هـ328ت( ابن األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار           **
   دت،تصحيح سعيد الشرتوني، المطبعة الكاثوليكية، بيروتالنوادر في اللغة، 

ـ 577ت(محمد بـن أبـي سـعيد       األنباري، كمال الدين عبد الرحمن بن        ** ): هـ
، ومعـه كتـاب     اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكـوفيين        

اإلنتصاف من اإلنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية،            
  م1993بيروت، 

  761ت( األنصاري،جمال الدين بن عبد اهللا بن هشام**
،اشراف السرور إلى إعراب شواهد الشذور    شرح شذور الذهب ومعه رحلة      ): هـ

  م  1994مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 
  م1978، مصر، 5، مكتبة أنجلو،طموسيقى الشعر:  أنيس، إبراهيم**
، دار الشمال للطباعة    لسياسة واألدب في العصر األموي    ا:  بابتي، عزيزة فوال   **

  م1987، بيروت، 1والنشر،ط
، دار الكتب العلمية،    التاريخ الكبير ): هـ256ت(ماعيل بن إبراهيم   البخاري، إس  **

  م1986بيروت، 



، مطبعـة دمـشق،      ابن عساكر   تاريخ تهذيب:  ابن بدران، عبد القادر بن أحمد      **
  هـ1351دمشق، 

، )عصر صدر اإلسالم وبني أميـة      ( دراسات في النص الشعري   :  بدوي، عبده  **
  م2000 دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،

،ترجمـة عبـد الحلـيم نجـار، دار         تاريخ األدب العربـي   :  بروكلمان، كارل  **
  م1968، مصر،3المعارف،ط

،تحقيـق  الحماسة البصرية ): هـ659ت( البصري،صدر الدين علي بن الحسن     **
  م1983، بيروت، 3مختار الدين أحمد، عالم الكتب، ط

ـ 209ت( البصري، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري        ** نقـائض  ): هـ
  م1998، بيروت، 1، دار الكتب العلمية، طجرير والفرزدق

، دار األندلس الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني  :  البطل، علي  **
  م1980، بيروت، 1للطباعة والنشر، ط

، تحقيق محمـد    الفرق بين الفرق  ): هـ429ت( البغدادي، عبد القاهر بن طاهر     **
 لكوثري، راجعه ووقف على طبعه عـزت العطـار الحـسيني،          زاهر بن الحسن ا   

  م1948القاهرة، 
، كتاب الفـصوص  ): هـ417ت( البغدادي، أبو العالء صاعد بن الحسن الربعي       **

 اإلسـالمية، المملكـة   نتحقيق عبد الوهاب التاجي سعود، دار األوقـاف والـشؤو   
  م1996المغربية، 

، مركز الكتاب األكاديمي للنشر     الحجاج في الميزان  :  بكار، أحمد موسى حسن    **
  م2000، عمان، 1والتوزيع،ط

  ): هـ256ت( ابن بكار، الزبير بن بكار بن عبد اهللا األسدي**
، تحقيق سامي مكي العاني، مطبعـة العـاني، بغـداد،           األخبار الموفقيات        *

  م1972
، تحقيق محمود محمـد شـاكر، مطبعـة         جمهرة نسب قريش وأخبارها          * 

  م 1961ني، القاهرة، المد



، تحقيق سهيل   أنساب األشراف ): هـ279ت( البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر      **
  م1996، بيروت، 1زكار ورياض زركلي، دار الفكر، ط

بالحروب اإلعالم  ): هـ653ت( البياسي، يوسف بن محمد بن إبراهيم األنصاري       **
  م1987مان، ، ع1تحقيق جاسر أحمد محمود، طالواقعة في صدر اإلسالم،

، دار  مالمح التيارات السياسية في القـرن األول الهجـري        :  بيضون، إبراهيم  **
  م1979النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار صادر، دط،    المحاسن والمساوئ ): هـ320ت( البيهقي، إبراهيم بن محمد    **
  م1960بيروت، 

، تحقيـق   ط الزنـد  شروح سق ): هـ512ت( التبريزي، يحيى بن علي بن محمد      **
  م1948محمد السقا وآخرين، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ، 

علق عليه أنطـون صـالحاني      : نقائض جرير واألخطل  ،  )هـ231ت( أبو تمام  **
  م1986اليسوعي، المكتبة الشرقية ، بيروت، 

  ): هـ400ت( التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد **
  م1988،بيروت، 1 وداد القاضي، دار صادر،ط، تحقيقالبصائر والذخائر        *

، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة         اإلمتاع والمؤانسة        * 
  الحياة، دط، بيروت، دت

  ):هـ429ت( الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل**
  م1994، بيروت، 1، دار الكتب العلمية، طخاص الخاص       * 
، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،        القلوب في المضاف والمنسوب    ثمار       * 

  م1985دار المعارف، القاهرة، 
ـ 429ت( الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري   ** لطـائف  ): هـ

  م1980، بيروت، 1، تحقيق عمر األسعد، دار المسيرة،طاللطف
  ):هـ291ت( ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى **

، تعليق محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مـصطفى البـابي       قواعد الشعر   *      
  م1948، مصر، 1الحلبي، ط



، تحقيق عبد السالم هارون، دار المعارف للطباعة والنشر،         مجالس ثعلب        * 
  م1960، القاهرة، 5ط

  ):هـ255ت( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر**
باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة،        ، وضع حواشيه محمد     الحيوان       * 

  1998، بيروت، 1ط
،القاهرة، 3، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط       البيان والتبيين         *

  م1968
  1964، تحقيق عبد السالم هارون،دار الخانجي، القاهرة، رسائل الجاحظ        *

  م1955ة الخانجي، دط، مصر، ، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبالعثمانية       * 
المطبعـة   عصره، حياته، شعره،   عمر بن أبي ربيعة؛   :  جبور، جبرائيل سليمان   **

الكاثوليكية، منشورات كلية العلوم واآلداب، سلسلة العلوم الشرقية، الحلقة الـسابعة           
  م1935بيروت، 

  م1964، مطبعة اإلرشاد، بغداد، اإلسالم والشعر:  جبوري، يحيى**
مـن اسـمه عمـرو مـن        ): هـ296ت(، أبو عبد اهللا محمد بن داود       الجراح **

، القـاهرة  1، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المـانع، مكتبـة الخـانجي، ط        الشعراء
  م1991،

  ،دار الثقافة،الدار البيضاء في المغرب، دت في الشعر السياسي: الجراوي،عباس**
  ): هـ471ت( الجرجاني، عبد القاهر**

، علق عليه السيد محمد رشيد رضـا، دار         غة في علم البيان   أسرار البال        * 
  م1975المعرفة، دط، بيروت، 

،تصحيح محمد رشيد رضا وآخرين، تعليـق محمـد عبـد           دالئل اإلعجاز        * 
  م 1969، مكتبة القاهرة، 1المنعم خفاجي، ط

تحقيق نعمان محمد أمين طـه، دار المعـارف،         : ديوان جرير :  جرير، عطية،  **
  م1971، مصر 

،دار اللباب في تهـذيب األنـساب     ): هـ630ت( الجزري، عز الدين بن األثير     **
  م1980صادر، بيروت، 



، تحقيق، كمـال    نقد الشعر ): هـ327ت(قدامة ، أبو الفرج الكاتب      ابن جعفر،  **
  م1978، القاهرة، 3مصطفى، مكتبة الخانجي، ط

تحقيق عبد العظـيم    ،  ديوان أبي دهبل الجمحي   ): هـ63ت( الجمحي، أبو دهبل   **
  م1972، العراق، 1عبد المحسن، مطبعة القضاء، ط

  ، تحقيق محمد محمود شاكر،طبقات فحول الشعراء:  الجمحي، محمد بن سالم**
  م1974دار المدني للنشر، جدة،

  1972، مصر، 3، دار المعارف، طجرير:  جمعة، محمد إبراهيم**
، دار  )الشاعر السياسي (  األسديالكميت بن زيد    :  الجنان، مأمون محيي الدين    **

  م1994، بيروت، 1الكتب العلمية، ط
، دار نهضة   ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده      :  الجندي، درويش  **

  م1970مصر، القاهرة، 
، تحقيـق محمـد علـي       الخـصائص ): هـ392ت( ابن جني، أبو الفتح عثمان     **

  م1952النجار،المكتبة العلمية، مصر، 
  

ة صـف ): هـ597ت(الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي         ابن   **
  م1937، حيدر أباد، 1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، طالصفوة

أخبـار  ): هـ597ت)(أبو الفرج ( ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد          **
ـ          األذكياء ة الـدول    ، تحقيق محمد مرسي الخولي، مطابع األهرام التجارية، جامع

  م1970العربية، 
، دار الـشرق الجديـد،    فن المديح وتطوره في الشعر العربي     :  أبو حاقة، أحمد   **
  م1962، بيروت، 1ط

  ، دار الثقافة، بيروت، دتفن الهجاء وتطوره عند العرب : حاوي، إيليا**
الصحابة الذين  تاريخ  : )هـ354ت( ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي        **

، بيـروت،  1تحقيق يوران الضناوي، دار الكتب العلميـة، ط نهم األخبـار،  روي ع 
  م1988



، تـصحيح  المحبر): هـ245ت( ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي        **
  م 1942إيلزة شتيتر،مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، 

ـ 852ت(ني ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علـي العـسقال            ** ): هـ
  م1910 مصر، ،1طدار إحياء التراث العربي، ، اإلصابة في تمييز الصحابة

، تحقيق شرح نهج البالغة): هـ656ت( ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهللا        **
  م1963، القاهرة، 1، دار إحياء الكتب العربية، ط"محمد أبو الفضل إبراهيم"

  ):هـ456ت(يد ابن حزم، محمد علي بن أحمد بن سع**
، أشرف عليه لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية،         جمهرة أنساب العرب         * 

  م1983، بيروت، 1ط
، تحقيق إحسان عباس وناصر الـدين  جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى           *

  األسد، دار المعارف، مصر، دت
  : حسان، تمام**

  م   1986الدار البيضاء، دار الثقافة، :مناهج البحث في اللغة       * 
  م1992، الدار البيضاء، اللغة بين المعيارية والوصفية، دار الثقافة       *

  م1985، القاهرة،1دار المعارف،طاللغة العربية معناها ومبناها،        * 
  ، مصر، دت12،دار المعارف ، طحديث األربعاء:  حسين،طه**
، دار  )ة فنية موضـوعية مقارنـة     دراس( شعر الخوارج :  حسين، عبد الرزاق   **

  م1986، عمان، 1البشير، ط
، مكتبـة األداب،    الهجاء والهجاؤون في صـدر اإلسـالم      :  حسين،محمد محمد  **

  مصر، دت
، تحقيق  التذكرة الحمدونية ): هـ562ت( ابن حمدون، محمد بن الحسن بن علي       **

  م 1996، بيروت، 1إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، ط
، معجم األدبـاء  ): هـ626ت(أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي       الحموي،  ** 

  م1968دار صادر، بيروت ، 
، مطبعة  أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري      :  حميدة، عبد الحسيب طه    **

  م  1956السعادة، مصر، 



، ديـوان الـسيد الحميـري     ): هـ173ت( الحميري ، السيد إسماعيل بن محمد      **
  هادي شكر، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، دتتحقيق شاكر 

تحقيق عبد القدوس أبو صالح، مؤسـسة       ): هـ69ت( الحميري، يزيد بن مفرغ    **
  م1975، بيروت، 1الرسالة للطباعة والنشر، ط

،تحقيق عبد  )هـ643(األحاديث المختارة :محمد بن عبد الواحد بن أحمد     ،الحنبلي** 
  هـ1410،مكة المكرمة، 1ة النهضة الحديثة،طالملك بن عبد اهللا بن دهيش،مكتب

    :محمد  الحوفي، أحمد**
  م1965، دار القلم، بيروت، في العصر األموي       * 
  م1965 بيروت، ،العلم دارأدب السياسة في العصر األموي،        * 

: ، ابنا هاشم)هـ390ت(وأبو عثمان سعيد) هـ380ت( الخالديان، أبو بكر محمد  **
  ، مطبعة االعتماد، دتن شعر بشارالمختار م

  : الخربوطلي، علي حسني**
  م1960، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الدولة العربية اإلسالمية       * 
  ، الدار المصرية للتأليف والترجمة،دط، بيروت، دتعبد اهللا بن الزبير       * 

، المطبعة المنيرية، ربيوحدة القصيدة في الشعر الع:  خفاجي، محمد عبد المنعم  **
  م1652، مصر، 1ط

  ): هـ808ت( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد**
-1956، بيروت،   3، دار الكتاب اللبناني، ط    العبر وديوان المبتدأ والخبر          * 

  م1958
  ،الجزء األول من كتاب العبر، دار الفكر،بيروت، دتمقدمة ابن خلدون       * 

وفيات األعيان ): هـ681ت(اس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان، أبو العب**
  م1972ن، دار صادر، بيروت، تحقيق إحسان عباس وآخري، وأنباء أبناء الزمان 

، دون تاريخ شعر الخلفاء في العصرين الراشدي واألموي     :  خماش، نبال تيسير   **
  م1984دار نشر، 

  م2001، 1 نشر، ط، دون دارالدولة األموية تاريخ وحضارة:  خنفر، خلقي**



،دون الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري     شعر  :  خواجة، إبراهيم شحادة   **
  م1984، الكويت، 1دار نشر، ط

، رواية أبـي عمـران      الطبقات): هـ240ت( خياط، خليفة بن خياط العصفري     **
  م1967، بغداد، 1موسى بن زكريا، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة العاني، ط

،ترجمة محمد إبـراهيم الـشوشي،      الشعر كيف نفهمه ونتذوقه   :  إليزابث  درو، **
  م1961منشورات مكتبة مثيمنة، بيروت، 

، المكتـب   نزهـة األبـصار   :  ابن درهم، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمـد          ** 
  اإلسالمي للطباعة، دمشق،دت 

  م1968، مصر، 2، دار المعارف، طالمديح:  الدهان، سامي**
  

، دار الكتـب    الكنى واألسماء ): هـ310ت( محمد بن أحمد بن حماد      الدوالبي، **
  م 1983، بيروت، 2العلمية، ط

،تحقيق عبد المنعم عامر،    األخبار الطوال ): هـ282ت( الدينوري، أحمد بن داود    **
  م1960، ، القاهرة، 1مراجعة جمال الدين الشيال، دار إحياء الكتب العربية،  ط

، تحقيـق   سير أعالم النـبالء   ): هـ748ت( عثمان  الذهبي، محمد بن أحمد بن     **
  م1966شعيب األرنؤوط وآخرين، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، 

  :  الرباعي، عبد القادر**
،نشر جامعـة اليرمـوك، دط، إربـد،        الصورة الفنية في شعر أبي تمام            * 
  م 1980األردن، 

ـ   الصورة الفنية في النقد الشعري           *  ، إربـد، األردن،    2اني، ط ،مكتبـة كت
  م 1985

،تحقيق شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة): هـ93ت( ربيعة، عمر بن أبي ربيعة     **
  م1983، بيروت، 2محمد محيي الدين عبد الحميد، دار األندلس، ط

ترجمة مصطفى بدوي، المؤسسة المـصرية      : مبادئ النقد األدبي   رتشارز، إ ،     **
  م1961رة، العامة للتأليف والترجمة، القاه



ـ 341ت( الرقام البصري، أبو الحسن محمد بن عمران العبـدي         ** العفـو  ): هـ
  م1992، عمان، 2عبد القدوس أبو صالح، دار البشير، ط ، تحقيقواالعتذار

،تحقيـق محمـد    ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات     :  الرقيات، عبيد اهللا بن قيس     **
  يوسف نجم، دار صادر، بيروت،دت

   : رومية، وهب**
،دار سعد الدين للطباعـة  بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر األموي             * 

  م1997والنشر، دمشق، 
 بين األصول واإلحياء والتجديد،     قصيدة المدح حتى نهاية العصر األموي            * 

  م 1981منشورات وزارة اإلرشاد القومي، دمشق، 
فتاح الـسعادة ومـصباح    م): هـ968ت( زادة، أحمد بن مصطفى طاش كبرى      **

، تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور،مطبعة        السيادة في موضوعات العلوم   
  االستقالل الكبرى، القاهرة، دت

،المطبعة الخيرية بالجمالية العروس تاج): هـ1205ت(مرتضى محمد، الزبيدي** 
  في مصر ودار ليبيا للطباعة والنشر، مصر

. ، تحقيق أ  نسب قريش ): هـ236ت( بن مصعب   الزبيري، مصعب بن عبد اهللا     **
  م 1953بروفسنال، دار المعارف، مصر،

،اعتناء اآلبري وأغناطيوس وآخرين، دار العلـم       األعالم:  الزركلي، خير الدين   **
  م2002، بيروت، 15للماليين، ط

   ):هـ538ت( الزمخشري، جار اهللا محمود بن عمر**
  هـ 1341صرية، القاهرة، ،دط، دار الكتب المأساس البالغة       *

،تحقيق سليم النعيمي، مطبعة العاني، بغداد، األخبار صربيع األبرار ونصو       * 
  م  1982

دراسـة  (ب سر الفصاحة البـن سـنان الخفـاجي        كتا:  أبو زيد، عبد الرزاق    **
  م1976، مطبعة مكتبة اإلنجلو المصرية، مصر، )وتحليل

،نقله إلى العربية محمود فهمي حجـازي،       تاريخ التراث العربي  :  سزكين، فؤاد  **
  م1991إدارة الثقافة والنشر، المملكة العربية السعودية، 



  ، دار صادر، بيروتالطبقات الكبرى): هـ230ت( ابن سعد، محمد بن سعد**
،تحقيـق  إصالح المنطق ): هـ244( ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن اسحق       **

  م1956ر المعارف، مصر، أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، دا
، تحقيق مريم محمد خيـر   كتاب النسب )  هـ224ت( ابن سالم، أبو عبيد القاسم     **

  م   1989، بيروت، 1الدرع،دار الفكر، ط
تحقيـق  :  األنساب):هـ562ت( السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد التيمي **

  1988، بيروت، 1عبد اهللا عمر البارودي وآخرين، دار الفكر، ط
، علـق عليـه إيميـل       الكتاب): هـ180ت( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر      **

  م1999، بيروت، 1يعقوب، دار الكتب العلمية،ط
  ):هـ911ت( السيوطي، جالل الدين عبد اهللا**

، 1، ضبطه وصححه عبد اهللا المنشاوي، مكتبة اإليمـان، ط    تاريخ الخلفاء        * 
  م2003المنصورة، 

  ، دار المعرفة، بيروت، دت طبقات النحويين والنحاةاة فيبغية الوع       * 
، الـدار التونـسية للنـشر،       الخيال الشعري عند العـرب    :  الشابي، أبو القاسم   **

  م1975تونس،
، مكتبـة   إلى منتصف القـرن الثـاني      تاريخ الشعر السياسي  :  الشايب، أحمد  **

  م1962 ، القاهرة 3النهضة المصرية، ط
، دار الفكر مدخل إلى تحليل النص األدبي    قادر وحسين الفي،     أبو شريفة، عبد ال    **

  م1990، عمان، 1للنشر والتوزيع، ط
، تحقيق عبد اهللا الجبوري، األوائـل ): هـ287ت( الشيباني، أحمد بن أبي عاصم **

  م1985، جدة ، 1دار الشروق، ط
-ن، عما1، دار الفيحاء،طالقصائد المكتمات في العصر األموي:  صالح، مخيمر**

  م 1988األردن، 
 دار حنـين للنـشر   آفاق األدب في العصر األمـوي،     :  الصفار، ابتسام مرهون   **

  م2005، عمان، 1والتوزيع، ط



، كتاب الـوافي بالوفيـات  ): هـ1228ت( الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك     **
  م1982، بيروت، 2اعتناء محمد يوسف نجم وآخرين، دار صادر، ط

، مكتبة  رة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة      جمه:  صفوت، أحمد زكي   **
  م1962، مصر، 2مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ط

  : ضيف، شوقي**
  م 1965،  مصر، 3، دار المعارف، طالتطور والتجديد في الشعر األموي       * 
  م 1970، سلسلة فنون األدب العربي، دار المعارف، مصر، الرثاء       * 
  ، مصر،دت3، دار المعارف،طالجاهليالعصر        * 
  م1977، دار المعارف، مصر، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور       * 
  م1962 ، مصر، 3دار المعارف، ط :  في النقد األدبي       *

، 3، دار المعـارف، ط الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أميـة         * 
  م1976مصر، 

ـ 284ت(بادة الوليد بن عبيد البحتري الطائي، أبو ع  ** ، حماسـة البحتـري  ): هـ
  تحقيق لويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،دت

،تحقيق عبـاس   عيار الشعر ): هـ709ت( ابن طباطبا، أحمد بن طباطبا العلوي      **
  م1982، بيروت، 1عبد الستار، دار الكتب العلمية، ط

محمد "، تحقيق   تاريخ الطبري  ):هـ310ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير      **
  م1970، مصر، 2، دار المعارف، ط"أبو الفضل إبراهيم

، منـشورات   خصائص األسلوب فـي الـشوقيات     :  الطرابلسي، محمد الهادي   **
  م1981الجامعة التونسية، تونس، 

ـ 709ت(محمد بن علي بن طباطبا    :  ابن الطقطقي  ** الفخـري فـي اآلداب     ): هـ
  ، دار صادر، بيروت، دتةالسلطانية والدول اإلسالمي

، 1،دار التوقيفية للطباعـة،ط   السخرية في األدب العربي   : طه،نعمان محمد أمين   **
  م1978القاهرة،

،دار جامعـة   المرشد إلى فهم أشـعار العـرب وصـناعتها        :  الطيب، عبد اهللا   **
  م1964، الخرطوم، 4الخرطوم للنشر، ط



، تحقيق ودراسة عبد    البيانالتبيان في   ):هـ743ت( الطيبي، اإلمام شرف الدين    **
  م1996، بيروت، 1الستار حسين زموط، دار الجيل، ط

 فهرسـة   بالغات النساء، ): هـ280ت( طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر       **
  م2001بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، بيروت، 

 الشيباني، أبـو  :برواية،ديوان شعر عدي بن الرقاع      : ،عدي بن الرقاع  العاملي **
،تحقيق نوري القيسي وحـاتم الـضامن،       )هـ291ت(العباس أحمد بن يحيى ثعلب    

  م1987مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، 
  م1992، عمان، 3ط، الفرقان دار، البالغة فنونها وأفنانها:  عباس، فضل**
معاهد التنصيص علـى شـواهد      ): هـ963ت( العباسي، عبد الرحيم بن أحمد     **

  م 1947حمد محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ،تحقيق مالتلخيص
االستيعاب في معرفـة  ): هـ463ت(يوسف بن عبد اهللا بن محمد    ،  البر عبد ابن** 

  ، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة النهضة، مصر، القاهرة،دتاألصحاب
تحقيق محمـد  ,العقد الفريد): هـ328ت( ابن عبد ربه، أحمد بن محمد األندلسي       **

  مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، دت
، المطبعـة النموذجيـة،   دراسات في علم الـنفس العربـي    :  عبد القادر، حامد   **

  م1949القاهرة، 
، دار المعـارف، القـاهرة،      الصورة والبناء الـشعري   :  عبد اهللا، محمد حسن    **

  م1981
ار المنهاج،  دشعر الصراع بين اإلسالم وخصومه،:  عبهري، كمال جبري أمين**
  م1999، عمان، 1ط

 ابــن عــساكر، الحــافظ أبــو القاســم علــي بــن الحــسن بــن هبــة اهللا **
تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بـن        ،  تاريخ مدينة دمشق  ): هـ571ت(الشافعي

  م1995غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 
  :)هـ365ت(  العسكري، الحسن بن عبد اهللا بن سهل، أبو هالل،**

، تحقيق مفيد قميحة، مطبعة دار الكتب        كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر    *        
  م1981، بيروت، 1العلمية، ط



 ضبطه ونسقه أحمـد عبـد الـسالم، دار الكتـب            كتاب جمهرة األمثال،         * 
  م1988، بيروت، 1العلمية،ط

  :  عطوان، حسين**
، عمان،  1دار الجيل،ط ي،في العصر األمو   الفرق اإلسالمية في بالد الشام           *

  م1986
  م1987،بيروت، 2،دار الجيل،طمقدمة القصيدة العربية في العصر األموي       *

 شرح ابـن عقيـل  ): هـ769ت( ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عبد الرحمن  **
،يوسف الشيخ محمد البقـاعي، دار      ومعه كتاب منتخب ما قيل في شرح ابن عقيل        

  م1994الفكر، بيروت، 
، دار الـسؤال للطباعـة      تهذيب المقدمة اللغوية للعاليلـي    :  علي، أسعد أحمد   **

  م1985، دمشق، 3والنشر،ط
 ترجمة رياض رأفت، لجنة التـأليف  مختصر تاريخ العرب،:  علي، السيد أمير    **

  م1938والترجمة والنشر، القاهرة، 
ـ   ): هـ542ت( العلوي، هبة اهللا بن علي بن محمد الحسيني        **  ،شجريأمـالي ال

  م1992، القاهرة، 1تحقيق محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، ط
، دار الكتـب العلميـة،   )عصره، حياته، شعره  ( كثير عزة :  عليان، أحمد محمد   **
  م1992، بيروت، 1ط

، مطـابع غباشـي،     شعر خلفاء بني أمية دراسة وتحقيق     :  عمارة، السيد أحمد   **
  م1988طنطا، 

،المكتبـة األهليـة،   جاج بن يوسف حاكم العـراقيين     الح:  عمر، عمر بن نصر    **
  م1938بيروت، 

، القـاهرة،   1، دار المعرفـة،ط   موسيقى الشعر العربـي   :  عياد، شكري محمد   **
  م1968

دراسة تأصيلية تطبيقية بـين     (التجديد الموسيقي في الشعر العربي    :  عيد، رجاء  **
  سكندرية، دت، منشأة دار المعارف، اإل)القديم والجديد في الشعر العربي



النزاع بين أفراد البيت األموي ودوره في سـقوط الخالفـة           :  عيسى، رياض  **
  م1985، 1ط، دار حسان للطباعة والنشراألموية، 

  ، مصر، دت2،دار المعارف،طالفخر والحماسة:  فاخوري، حنا**
، دراسة معجم مجمل اللغة): هـ395ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا  **

، بيـروت،  2زهير عبد المحسن سلطان، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة، ط   وتحقيق  
  م 1986

، مكتبة  المختصر في أخبار البشر   ): 732ت  (  أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل       **
  المتنبي، القاهرة، دت

تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولـة          :  فلهوزن، يوليوس  **
نـشر لجنـة التـأليف      الهادي ومراجعة حسين مؤنس،     ترجمة محمد عبد    األموية،  

  م1958والترجمة والنشر، القاهرة،
، المحـيط  القـاموس ): هـ807ت(مجد الدين محمد بن يعقوب    : أبادي الفيروز** 

  م1952، مصر، 2مطبعة مصطفى البابيالحلبي، ط
الوساطة بـين المتنبـي   ، )هـ366ت( القاضي الجرجاني، علي بن عبد العزيز  **

  م1951 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، مطبعة الحلبي،،وخصومه
  : القاضي، النعمان**

  م1970، دار المعارف، مصر،الفرق اإلسالمية في الشعر األموي       * 
  م1977، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، شعر التفعيلة والتراث       * 

كتاب ":  بن القاسم ، وأبو عبيد اهللا البكري       أبو علي إسماعيل  ) "هـ356ت( القالي **
تحقيق صالح بن فتحي هالل وسـيد بـن         ،  األمالي مع كتابي ذيل األمالي والنوادر     

  م2004عباس الجليمي، المكتبة العصرية، بيروت، 
  ):هـ276ت( ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم الدينوري**

 التراث العربي للنـشر،     ، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار     الشعر والشعراء        * 
  م1977،القاهرة،  3ط

  م1930،مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، عيون األخبار       * 



 ، تحقيق طه محمد الزيني، مؤسسة الجلبـي وشـركاه،         اإلمامة والسياسة        * 
  ،م 1967القاهرة، 

ـ 684ت( القرطاجني، أبـو الحـسن حـازم    ** منهـاج البلغـاء وسـراج    ): هـ
تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، المطبعة الرسمية للجمهوريـة التونـسية،           ،األدباء

  م1966تونس، 
ـ 739ت( القزويني، محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني        ** ): هـ

  ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، دتاإليضاح في علوم البالغة
إبراهيم السامرائي  ،تحقيق   ديوان القطامي  ):هـ130ت( القطامي، عمير بن شييم    **

  م 1960، بيروت، 1وأحمد مطلوب، دار الثقافة، ط
ـ 488ت( القيرواني، أبو إسحق إبراهيم بن علي الحصري       ** زهـر اآلداب   ): هـ

،  شرحه صالح الدين الهواري،المكتبة العصرية للدعايـة والنـشر،           وثمر األلباب 
  م2003بيروت، 

العمدة في محاسن الـشعر     ): هـ463ت( القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق      **
، بيـروت،  4، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد، دار الجيـل، ط           وآدابه ونقده 

  م1972
  :  القيسي، نوري حمودي**

   1976، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، شعراء أمويون       *
  م2000، بيروت، 1،عالم الكتب، طالمستدرك على صناع الدواوين       *

دار ، إحسان عبـاس  تحقيقفوات الوفيـات، ): هـ764(شاكر بن محمد،  الكتبي** 
  م1951الثقافة للنشر، بيروت، 

البدايـة  ) : هـ774ت( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الحافظ الدمشقي         **
، وثقها الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتـب             والنهاية

  م1997، بيروت، 2العلمية، ط
، تحقيق سليمة عبـد     الفرق اإلسالمية ): هـ786ت( الكرماني، محمد بن يوسف    **

  م1973الرسول، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 



في صدر اإلسالم وعصر    ( تاريخ الشعر العربي  :  الكفراوي، محمد عبد العزيز    **
  ،مطبعة النهضة العربية، القاهرة، دت)بني أمية

، دمشق،  1، دار القلم، ط    ببيت اهللا الحرام   عبد اهللا بن الزبير العائد    :  لحام، ماجد  **
  م1995

، )عصر الخلفاء الراشدين  ( التاريخ السياسي للدولة العربية    ماجد، عبد المنعم،     **
  م1960، القاهرة، 2مطبعة اإلنجلو المصرية،ط

، تحقيق محمـد  منتهى الطلب من أشعار العرب:  ابن المبارك، محمد بن ميمون   **
  م1999، بيروت، 1نبيل طريف، دار صادر، ط

، دار الحريـة للطباعـة،      دراسات نقدية في النظرية والتطبيق    :  مبارك، محمد  **
  م1976بغداد، 

، تحقيق الكامل في اللغة واألدب): هـ286ت( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد**
  م1999، بيروت، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط

، مـصر،   2، دار المعـارف، ط    ي أدب العرب  شعر الحرب ف  : زكي المحاسني،   **
  م1970

، شعر ابن قيس الرقيات بين الغـزل والـسياسة        :  محمد، إبراهيم عبد الرحمن    **
  م1996، بيروت، 1، ط"لونجمان"المكتبة العصرية 

كتاب أخبار المختار   : )هـ157ت( أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد الغامدي        **
، 1ليمان الجبوري، دار المحجة البيـضاء، ط      ، تحقيق كامل س   بن أبي عبيد الثقفي   ا

  م2000بيروت، 
، أمالي المرتـضى  ): هـ436ت( المرتضى، علي بن الحسين الموسوي العلوي      **

  م 2004، بيروت، 1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ط
  ):هـ384ت( المرزباني،أبو عبيد اهللا محمد بن عمران بن موسى**

  م1991، بيروت، 1،دار الجيل، ط)ف كرنكو(،صححه شعراءمعجم ال       * 
  م1965، تحقيق علي محمد البجاوي، دار النهضة،القاهرة، الموشح       * 

ـ 421ت( المرزوقي،أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن       ** شـرح ديـوان    ): هـ
  م1991، بيروت، 1، تحقيق أحمد أمين وعبد السالم هارون، دار الجيل، طالحماسة



،مطبعـة  رغبة اآلمل من كتاب الكامل    ): هـ1349ت(صفي، سيد بن علي    المر **
  م1930-1927النهضة، القاهرة، 

، دار  أخبـارهم وأشـعارهم    الصعاليك في العصر األموي   :  مروة، محمد رضا   **
  م1990، بيروت، 1الكتب العلمية، ط

، تحقيق محمـد    مروج الذهب :  المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي        **
  م1964 ، مصر، 4ي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، طمح
، تحقيق  البديع): هـ296ت( ابن المعتز، أبو العباس عبد اهللا بن المعتز العباسي         **

  إغناطيوس
  ، دمشق، دت2كراتشقوفسكي، منشورات دار الحكمة، ط

،مطبعـة مـصر، القـاهرة،      رسالة الغفران ): هـ449ت( المعري، أبو العالء   **
  م1950

، 1، دار البشير، ط   الحزب الزبيري في األدب األموي    : ملحس، ثريا عبد الفتاح    **
  م2002عمان، 

، القاهرة،  2،مطبعة لجنة الترجمة والتأليف، ط    في األدب والنقد  :  مندور، محمد  **
  م 1952

، دار القلم،   حركة الحياة األدبية بين الجاهلية واإلسالم     : منصور، سعيد حسين  ** 
  م1981، الكويت، 1ط

، دار  لـسان العـرب   ): هـ711ت( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكروم       **
  م1990، بيروت، 1صادر، ط

، تحقيـق عبـد الـسالم       وقعة صفين ): هـ212ت( المنقري، نصر بن مزاحم    **
  م1962، مصر، 2هارون، مطبعة المدني، ط

 ، تحقيق محمد محيي الدين عبد مجمع األمثال ): هـ518ت( الميداني، أبو الفضل   **
  م1955الحميد،مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 

، الدار القوميـة للطباعـة والنـشر،        دراسة األدب العربي  :  ناصف، مصطفى  **
  القاهرة، دت



البحرين في صدر اإلسالم وأثرها في حركـة        :  النجم، عبد الرحمن عبد الكريم     **
  م1973، دار الحرية للطباعة والنشر، دط، بغداد، الخوارج

  م2003، القاهرة، 1، مكتبة الخانجي، ط التكرار:سين نصار، ح-
، دار اليقظة العربية    العصبية القبلية وأثرها في الشعر األموي     :  النص، إحسان  **

  م1963للتأليف والترجمة، 
،دراسة وتحقيق هالل ناجي    شعر الراعي النميري  ): هـ90ت( النميري، الراعي  **

  1980العراقي، العراق، ونوري حمودي القيسي، مطبعة المجمع العلمي 
الجليس الصالح الكافي واألنـيس     :  النهرواني، أبو الفرج بن زكريا الجريري      **

  م1987، بيروت، 1، تحقيق محمد مرسي الخولي، عالم الكتب، طالناصح الشافي
اختيار الممتع فـي علـم الـشعر        :  النهشلي، أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم       **

  م1985 ، القاهرة، 1القطان ، دار المعارف، ط، تحقيق محمود شاكر وعمله
ـ 733ت( النويري، أحمد بن عبـد الوهـاب       ** نهايـة األرب فـي فنـون       ): هـ

،تحقيق علي محمد البجاوي، وآخرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، األدب
  م 1976

ـ 405(المستدرك على الصحيحين  : محمد بن عبد اهللا   ،النيسابوري**  ،تحقيـق  )هـ
  م1990، بيروت، 1فى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، طمصط

، مكتبـة الخـانجي،     اتجاهات الشعر في العصر األموي    :  الهادي، صالح الدين   **
  م1986، القاهرة، 1ط

المجموعـة الخامـسةبعدة   (تنـوادر المخطوطـا  :  هارون، عبد السالم هارون   **
  م1972 ، مصر، 2،مكتبة مصطفى البابي، ط)طبعات

، دار  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري      : ارة، محمد مصطفى   هد **
  م1963المعارف، مصر، 

، )دراسة نقديـة  ( صورة يزيد بن معاوية في الروايات األدبية      :  هديب، فريال  **
  م1995، الرياض، 1دار أجا للنشر والتوزيع، ط

فى الـسقا   ، تحقيـق مـصط    السيرة النبوية ): هـ218ت( ابن هشام، عبد الملك    **
  وآخرين، دار إحياء التراث، بيروت،دت 



  ):هـ761ت( ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد اهللا بن يوسف األنصاري**
، محمد محيي الدين عبد الحميـد، دار      أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك            * 

  الفكر، بيروت، دت
ي الدين عبد الحميـد،      تحقيق محمد محي   :مغني اللبيب عن كتب األعاريب           * 
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، عالم الكتب،   كتاب األمالي  اليزيدي، أبو عبد اهللا محمد بن العباس بن المبارك،           **
  روت ، دتبي

،دار تاريخ اليعقوبي ): هـ284ت( اليعقوبي،أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب       **
  م1999، بيروت، 1الكتب العلمية، ط
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ABSTRACT 
 

 The present data-collection and documentary 
study is about The Poetry of Zubayriyyah Movement. Its 
significance stems from the fact it deals with a very 
delicate period of Islamic history during the Umayyad 
Dynasty. It deals with a topic, Poetry of Zubayriyya 
Movement, which has never been thoroughly covered by 

researchers. 
  

The study is divided into two parts. The first part, 
collection of The Poetry of Zubayriyyah Movement 
(about1360 verses), involves poem ascription, different 
versions, poet biographies (over 100 poets) and comments 

on each poem enough to clarify its meaning. 
 

The second part, the study, involves a historical 
introduction about the rise of Abdullah bin Al-Zubayr, 
who was dreaming of becoming a caliph and re-
establishing the caliphate in Mecca as it used to be during 
the Rashidin (Orthodox) Caliphs. I tracked the historical 
stages which brought him to caliphate, the events between 
this movement and its rivals, the Umayyads, the end of the 
Zubayriyyah Caliphate and its falling to the Umayyads' 

hands after Abdullah bin Al-Zubayr had been killed. 
  



The study sheds lights on the various and numerous 
themes of their age through studying the poetry of 
Zubayriyyah Movement and any related poetry to this 

movement. 
  

Through the technical study of the language and style 
of the poetry of The Zubariyyah Movement it was found 
that the poets of this Movement had been influenced by 
the Jahili Heritage in terms of the vocabulary meanings, 
and images …. They had also been influenced by the 
Qur'an in terms of style and vocabulary …, by their 

environment and the mode of the people of their age. 
  

The study also shows how different styles are 
attributed to different themes and how each theme has its 

own style. 
  

As for the composition of the poem, the study shows 
that the poets of this movement usually started their poems 
with a traditional introduction about various topic, such as 
the night (its worries and length), love poetry, vision, old 

and young people, travel and means transportation. 
  

In studying the meter and rhythm of their poetry, the 
poets of this movement were found to employ the most 
common and tradition meters and rhythm. The Long meter 



was the most frequent. It was found that the composition 
of their poetry was generally flawless. 

 
 In studying the images and metaphor of their 

poetry, it was found that many of their poems were cold, 
lifeless and empty of metaphors or images due to, I think, 
their harsh life circumstances, ad-lib nature of their poetry 
and their absorption in fighting. However, nature was the 

primary source of their images and metaphors. 
 
 

Khaleel Abdul-Majeed Salah 
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